
Citrix SD-WAN voor 
Azure Virtual WAN

Dit is hoe gebruikers van  

Microsoft Azure ‘unified,  
global connectivity en security’  
ervaren en hun configuratie en  
beheer vereenvoudigen.
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Een partnership met u op de eerste plaats

Citrix is ‘preferred partner’ van Microsoft voor Virtual WAN. Als u al cloudservices van 

Microsoft gebruikt, profiteert u met Citrix van optimale routering en minimale latency 

voor uw branch-to-branch en branch-to-Azure connectivity. Hiervoor hoeft u alleen 

maar Citrix SD-WAN aan uw netwerk toe te voegen.

Ontdek hoe Citrix en Microsoft samen vormgeven aan uw toekomstige netwerk. 

↓
↓

↓

https://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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De oplossingen die Citrix SD-WAN 
elk netwerk biedt

Hogere betrouwbaarheid, hogere doorvoercapaciteit 
en lagere verbindingskosten, zodat u vol vertrouwen de 

overstap kunt maken naar applicaties in de cloud.

In tegenstelling tot alternatieve systemen biedt Citrix de 

schaalbare, betrouwbare, ‘cloud-ready’ oplossingen 

die u nodig hebt om uw applicatieperformance 

te verbeteren bij gebruik van WAN- of mobiele 

verbindingen met een beperkte bandbreedte. De 

oplossing combineert packet-level, realtime padselectie, 

een firewall, routing en applicatieanalyse in één 

complete oplossing. Toegang tot virtuele desktops, 

traditionele datacenters of SaaS-applicaties zoals Office 

365... u bezorgt al uw vestigingen (branches) altijd een 
optimale gebruikerservaring.

https://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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“Medewerkers in onze kantoren 
kunnen zich nu maximaal focussen op 
onze leden. In nauwelijks 12 maanden 
tijd moet er al ROI zijn.”

Derik Scheepers | Hoofd IT Operations van PPS, dienstverlener in 

verzekeringen, beleggingen en gezondheidszorg.

https://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Sneller aanbieden van content en applicaties 

Citrix SD-WAN fungeert als standaard ‘cloud on-ramp’ naar het wereldwijde Azure-netwerk en naar regionale 
datacenters. Deze aanpak maakt het mogelijk om cloudapplicaties sneller aan te bieden aan kantoren over 
de hele wereld, via geoptimaliseerde routes. Door integratie met Azure Virtual WAN zorgt Citrix SD-WAN 
voor hogere performance, vereenvoudigde schaalbaarheid en hogere betrouwbaarheid, wat voor u concreet 
resulteert in:

→  Eenvoudige hybride implementatie van Azure voor al  
uw externe locaties (branches) en uitbreiding van uw  
WAN met de cloud

→  Snellere onboarding van applicaties en workloads,  
zowel naar als vanuit Azure, uw on-premise  
datacenters, branches en de backbone van Microsoft

↓
Wat Citrix SD-WAN en Azure Virtual WAN 
voor uw netwerk kunnen doen

Bovendien zijn er twee eenvoudige, naadloze manieren om SD-WAN uit te rollen.  U kunt kiezen voor een 
standaard IPSec-verbinding naar de Azure-hub zonder dat u iets hoeft te installeren. Maar u kunt in uw 
branches ook een fysieke SD-WAN appliance gebruiken die verbinding maakt met een virtueel SD-WAN 
voor Azure in uw VNET. Hiermee voegt u meerdere WAN-verbindingen samen tot één virtuele overlay, 
wat de betrouwbaarheid en resiliency verder verbetert.

→  Een betere, betrouwbaardere gebruikerservaring 
voor Citrix Virtual Apps and Desktops in Azure

→  Hogere betrouwbaarheid via meerdere 
verbindingen met automatische failover  
en security

https://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Automatische branch connectivity met diepe 
API-integratie 

Deze benadering stroomlijnt de onboarding van nieuwe 
locaties en maakt het netwerk realtime schaalbaar. 
Maar een groot voordeel dat hiermee samenhangt, is de 
besparing van tijd en mankracht. U kunt klonen aanmaken 
met behulp van templates, wat een grootschalige 
netwerkexpansie snel laat verlopen en uw branches 
snel koppelt aan Azure Connect. De performance van 
uw zakelijke apps gaat omhoog, niet alleen binnen 
specifieke regio’s maar ook daarbuiten, en uw kantoren 
of verkooppunten krijgen de beschikking over een 
hoogwaardige, carrier-neutrale WAN-service tegen 
lagere verbindingskosten. ↓ ↓
↓ ↓

↓↓
↓

↓
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Gebruik deze SD-WAN checklist om de juiste oplossing te 
vinden of kijk op citrix.nl/sdwan voor meer uitleg.
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Laat uw organisatie groeien en innoveren met een krachtig, toekomstgericht netwerk  

Een organisatie die over de juiste SD-WAN oplossing beschikt, is beter in staat om groei en innovatie te 

ondersteunen, in verschillende regio’s, en tegelijk het netwerkbeheer eenvoudiger en veiliger te maken.

Ontdek hoe de uitgebreide samenwerking tussen Citrix en Microsoft uw netwerk en organisatie 

voorbereidt op het toekomstige werken.

https://www.citrix.com/products/citrix-sd-wan/resources/what-to-look-for-when-considering-an-sd-wan-solution.html
http://citrix.nl/sdwan

