
Succes in de cloud
Hoe Citrix Workspace een einde 
maakt aan veel cloudcomplexiteit 
zodat u uw activiteiten en de 
wendbaarheid van uw IT verbetert
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Bereid uw infrastructuur voor 
op de cloudtoekomst
Opkomende technologie zoals AI, analytics en hybrid en multi-
cloud computing maken het voor organisaties eenvoudiger om 
te innoveren en nieuwe kansen aan te grijpen. Tegelijk kunnen 
cloudoplossingen de infrastructuur complexer maken, wat 
bepaalde securityrisico’s inhoudt en de gebruikerservaring 
vermindert. Deze complexiteit maakt het voor de IT-afdeling 
lastig om zich te focussen op de strategische projecten die de 
cloud volgens de organisatie juist zou moeten faciliteren. 

Citrix Workspace vermindert de complexiteit van de cloud, 
beperkt de securityrisico’s, verbetert de gebruikerservaring en 
laat IT-afdelingen efficiënter omgaan met hun infrastructuur. 
Bovendien stroomlijnt deze oplossing het aanbieden en beheren 
van apps en data in de wereld van nu, waarin steeds vaker de 
cloud centraal staat.
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54% 
van de organisaties gebruikt een 
multicloudstrategie. Belangrijkste redenen: 
hogere beschikbaarheid en snelheid, meer 
cloudopties... flexibiliteit en disaster recovery.1
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Doe meer met minder
Voor veel organisaties is de invoering van allerlei cloudservices gepaard 
gegaan met investeringen in diverse aparte oplossingen voor het beheer 
van hun app delivery, security, content collaboration, networking en 
endpoints. Deze aanpak heeft de IT complexer gemaakt, waardoor de 
IT-afdeling minder tijd kan besteden aan strategische projecten voor de 
organisatie. Citrix Workspace is een geïntegreerde oplossing die teams 
efficiënter laat werken. Dit zijn enkele manieren waarop Citrix de organisatie 
stimuleert en de IT wendbaarder maakt:

Centraal, intelligent workspacebeheer
Citrix Workspace en Citrix Networking bieden geïntegreerde services voor 
uw volledige infrastructuur, inclusief:

•  application delivery
•  identity management
•  toegangsbeheer
•  netwerksecurity en netwerkbeheer
•  beheer van device- en applicatiepolicy’s 
•  content collaboration

Het aanbieden van workspaces is slechts het begin. Met Citrix Workspace 
krijgen systeembeheerders heel eenvoudig toegang tot al deze services. 
Om informatie uit al deze services vast te leggen wordt gebruikgemaakt 
van analytics op basis van machine learning. Deze intelligente analytics 
maakt potentiële securityrisico’s inzichtelijk en creëert mogelijkheden om 
de operationele efficiëntie en de performance van de applicaties en het 
netwerk te verbeteren.
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Snellere onboarding
Citrix Workspace maakt het mogelijk om snel nieuwe medewerkers, 
tijdelijke krachten of complete kantoren toe te voegen. Onze Citrix 
Workspace verhoogt de productiviteit met apps en data die zonder enige 
onderbreking beschikbaar blijven en beveiligt de toegang tot de apps die 
uw gebruikers nodig hebben, ongeacht device of netwerk. Onze workspace 
biedt een ononderbroken en consistente ervaring die gemakkelijk kan 
worden beheerd en up-to-date wordt gehouden vanuit een centrale locatie, 
zodat uw organisatie gemakkelijk meer of minder personeel kan inzetten, 
naar behoefte, waar ook ter wereld. 

Snellere uitrol van nieuwe apps
Het bouwen, testen en lanceren van nieuwe applicaties of desktops duurt 
geen weken of maanden meer. Citrix Workspace reduceert de uitroltijd tot 
dagen, of soms zelfs uren. Zo is het nu mogelijk om nieuwe Windows 10-
apps te bouwen, te testen en te implementeren in één workload en tegelijk 
updates uit te rollen naar workloads op basis van legacy Win32-apps – 
ongeacht van waaruit die workloads worden aangeboden.
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Minder telefoontjes naar de helpdesk
In een cloudwereld maken SaaS en webapps de organisatie ongetwijfeld 
wendbaarder. Het nadeel voor de gebruikers is echter dat ze veel 
verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden moeten onthouden. 
Citrix Workspace werkt daarom met Single-Sign On (SSO), compleet met 
meervoudige authenticatie voor alle apps (SaaS, web, virtueel en mobiel). 
Het aantal telefoontjes naar de helpdesk (kun je mijn wachtwoord even 
resetten?) gaat meteen omlaag. Een ander voordeel voor u is dat u alles 
centraal kunt beheren, wat minder securityrisico’s betekent. Diepe integratie 
met ServiceNow maakt out-of-the-box of custom workflows mogelijk, wat 
zowel uw gebruikers als systeembeheerders sneller en met minder ergernis 
laat werken. Gebruikers kunnen heel simpel toegang tot een app vragen via 
een enkele klik in ServiceNow. Systeembeheerders kunnen de applicatie 
heel simpel toevoegen aan de workspace van de gebruiker.

Leren en optimaliseren 
Onze digitale workspace werkt met user-based analytics, wat het voor u 
mogelijk maakt om informatie te verzamelen over de werkzaamheden van 
uw gebruikers. Van deze gegevens worden informatieprofielen gemaakt. 
Het inzicht dat dit verder oplevert, maakt het mogelijk om het securityrisico 
verder te reduceren en de gebruikerservaring te verbeteren door de app-
performance te verbeteren met intelligent traffic management.
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Efficiënt opschalen
Waar uw workloads zich bevinden, maakt niet uit: in de cloud, on-premise 
of allebei. Citrix Workspace maakt het eenvoudig om uw workspace volledig 
naar behoefte aan te passen. Ook uw cloudgebruik kunt u helemaal naar wens 
uitbreiden of inperken, het verkeer per gebruiker naar de best presterende 
infrastructuur sturen en ervoor zorgen alle kritische applicaties een goede 
performance hebben, zelfs wanneer een netwerkverbinding uitvalt. Opslag in een 
hybride cloudomgeving is bovendien een voordeel als het gaat om compliance, 
ongeacht of u uw bestanden opslaat in de cloud of on-premise. 

51%
Het is logisch dat tegenwoordig meer dan de helft van de 
organisaties cloudproviders ziet als een portfolio dat als 
één geheel moet worden beheerd en niet zozeer als aparte 
onderdelen, ook al migreren ze steeds meer applicaties naar 
meer vendoren in meer clouds.2
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De voordelen en het gebruik van de cloud nemen alleen maar toe. Voor het succes van uw 
IT-strategie is het daarom belangrijker dan ooit dat uw teams het hele cloudproces goed 
kunnen aansturen en beheren.
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