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Moderne security voor  
de digitale workspace

De digitale transformatie is voor organisaties een katalysator die leidt 
tot hogere productiviteit en betrokken consumenten en medewerkers. 
Organisaties gaan nadenken over nieuwe manieren van werken 
met digitale workspaces die de wendbaarheid en dienstverlening 
verbeteren en succes sneller binnen bereik brengen. Medewerkers die 
geen vast kantoor en geen vast bureau meer hebben, kunnen gaan 
samenwerken als virtuele teams: ze communiceren en werken samen 
waar en wanneer ze maar willen, met de applicaties en devices die ze 
daarvoor nodig hebben. 

43 procent van de medewerkers werkt (deels) vanaf een externe 
locatie1. Medewerkers worden steeds mobieler en applicaties worden 
aangeboden als Software-as-a-Service (SaaS). De IT-afdeling van de 
organisatie moet er nu voor zien te zorgen dat medewerkers altijd en 
overal verbonden blijven. De nieuwe applicatie-infrastructuur voor 
SaaS, BYO en de altijd en overal toegankelijke omgeving brengt ook 
nieuwe (workflow)uitdagingen en securityrisico’s met zich mee. De 
IT-afdeling moet het vaak stellen zonder end-to-end zichtbaarheid 
en controle, en kan medewerkers en klanten vaak geen optimale 
gebruikerservaring bieden. 
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Organisaties willen groeien. De IT-afdeling die dat wil 
ondersteunen, valt noodgedwongen terug op aparte producten 
voor alle verschillende soorten applicaties en devices. Bij grotere 
organisaties is vaak te zien dat verschillende bedrijfsonderdelen 
allemaal verschillende SaaS-applicaties gebruiken om 
samenwerking en andere taken mogelijk te maken. Die applicaties 
hebben allemaal een eigen gateway of accesspoint, en dat zit de 
gebruikerservaring in de weg. Een samenhangende strategie is 
er niet, wat de IT-infrastructuur alleen maar complexer maakt en 
budgetoverschrijdingen in de hand werkt. De toch al overbelaste 
IT-medewerkers vinden het lastig om al die oplossingen goed 
te beheren en het aantal verzoeken om ondersteuning neemt 
toe. Een ander nadeel is dat die verschillende oplossingen (en de 
complexiteit die ermee samengaat) de concrete toepassing van 
duidelijke regels bemoeilijkt.

Dat kan beter.

Nieuwe toegangsoplossingen van Citrix bieden meer use cases 
dan traditionele VPN-technologie. De oplossingen van Citrix 
houden de applicaties, onderliggende infrastructuur en data 
binnen deze applicaties volstrekt veilig. Ze bieden consistente, 
fijnmazige securityregels, eenvoudiger IT-beheer en een betere 
gebruikerservaring. Deze ‘next-generation access solutions’ 
bieden ook meer controle over en inzicht in de steeds complexere 
hybride cloudomgeving.

In 2021 komt 25% van het 
dataverkeer van organisaties 

niet meer binnen het eigen 
netwerk. Nu is dat nog  

maar 10%. Het gaat hier om 
data die rechtstreeks van 

mobiele en draagbare devices 
naar de cloud gaat.2

“
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Securityuitdagingen voor de IT-afdeling 
Gartner verwacht dat in 2020 90 procent van de organisaties bedrijfsprocessen zal hebben die afhankelijk zijn van mobiele devices.3 Gartner 
stelt verder vast dat Software-as-a-Service (SaaS) het grootste segment van de cloudmarkt zal blijven, met een verwachte omzetstijging van 
22,2 procent tot 73,6 miljard dollar in 2018.4 Het wereldwijd opererende onderzoeksbureau verwacht dat SaaS in 2021 goed zal zijn voor 45 
procent van de totale uitgaven aan applicatiesoftware.4

Hoewel mobiele en SaaS-applicaties belangrijk zijn om de productiviteit te verhogen en organisaties beter te laten innoveren, zijn de 
securityuitdagingen voor de IT-afdeling allesbehalve klein. Denk aan:

‘Schaduw-IT’
Als dat beter uitkomt, gebruiken medewerkers 
vaak applicaties of cloudoplossingen die de 
IT-afdeling niet specifiek heeft goedgekeurd. 
Daarmee omzeilen ze dan alle regels van  
de organisatie.

Wildgroei in de cloud
Organisaties bieden services aan op basis 
van verschillende cloudinfrastructuren 
en gebruiken daarbij allerlei verschillende 
SaaS-applicaties. Dit betekent dat de 
omgeving die moet worden beveiligd, 
steeds groter wordt.

Wachtwoordgebruik
IT-teams blijven roepen hoe belangrijk 
het is om voorzichtig om te gaan met 
wachtwoorden. Maar volgens een 
onderzoek van LogMeIn gebruikt 62 procent 
van de respondenten meestal hetzelfde 
wachtwoord voor werk- en privéaccounts.5

Wereldwijde compliance 
Nieuwe, complexe wet- en regelgeving, 
zoals de General Data Protection Regulation 
(GDPR) oftewel Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), dwingt 
de IT-afdeling tot een herevaluatie van 
de securityinfrastructuur. Bij een recent 
onderzoek van Citrix en het Ponemon 
Institute gaf meer dan de helft van de 
respondenten aan zich af te vragen wat hun 
organisatie zal doen bij de introductie van 
nieuwe privacy- en securityregelgeving en 
eisen rond cybersecurity.6 

*****

*****

Controle over SaaS
Traditionele vendoren van Single Sign-On 
laten de IT-afdeling op geen enkele manier 
bepalen wat gebruikers wel en niet mogen 
doen in SaaS-applicaties. Dit betekent dat 
iemand informatie uit een SaaS-applicatie 
kan doorsturen naar wie hij of zij maar wil.
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Het te beveiligen netwerk dijt steeds verder uit. IT-teams 
komen tot de ontdekking dat ze allerlei gespecialiseerde 
securityoplossingen nodig hebben, allemaal met hun eigen 
specifieke consoles en policy’s, om dit onder controle te 
houden. 83 procent van de respondenten van het Ponemon-
onderzoek gaf aan dat alle (bedrijfsmatige en IT-gerelateerde) 
complexiteit ze kwetsbaar maakt.7

De digitalisering dwingt tot een herevaluatie van de security 
van infrastructuur, devices en data. Een veilig ‘digitaal hek’ 
rond het netwerk plaatst de gebruiker centraal en verhoogt de 
betrouwbaarheid, performance en security voor apps die zich 
kunnen bevinden in het datacenter of in de cloud, of die worden 
aangeboden als SaaS. De voordelen voor de IT-afdeling:

• Beperking van het aanvalsrisico
• Meer inzicht in en controle over SaaS-, hybride en multicloud-omgevingen
• Automatisering van contextafhankelijke acties en policy’s op basis  

van triggers
• Onderlinge uitwisseling van informatie over gevaren tussen services, 

om aanvallen of ongewenst gedrag tegen te gaan

68%  
van de lekken wordt  

pas na minstens een  
maand ontdekt8

$ 7,35 miljoen 
totale kosten voor een 
organisatie bij een datalek  
in 2017, waar dat in 2016 nog  
$ 7,05 miljoen was7 

79%  
van de netwerken is minstens 
één keer getroffen door een 
geslaagde cyberaanval9

$$

$
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Betere security en 
gebruikerservaring met  
de juiste toegang op afstand

De digitale workspace van nu vereist oplossingen die beschermen tegen alle 
bekende gevaren maar die ook anticiperen op nieuwe gevaren – uiteraard 
zonder de productiviteit of snelle toegang in de weg te zitten. Nieuwe, 
veilige oplossingen voor toegang op afstand helpen bij het bepalen van een 
securitystrategie die resources consolideert, kostenefficiëntie mogelijk maakt, 
de gebruikerservaring verbetert en voor maximale compliance zorgt. Dit zijn de 
punten waarop u moet letten bij het evalueren van dergelijke oplossingen:

Betere gebruikerservaring
De nieuwste oplossingen voor toegang op afstand bieden gebruikers één 
centraal toegangspunt en maken de applicaties van de organisatie toegankelijk 
met Single Sign-On (SSO). Deze applicaties kunnen zich bevinden in het 
datacenter of in de cloud, of als SaaS worden aangeboden op de meest 
uiteenlopende devices, van laptops en desktops tot thin clients, tablets en 
smartphones. Gebruikers moeten vrij van netwerk kunnen veranderen, over 
de grenzen van de organisatie heen, zonder dat hun SSL VPN-sessies worden 
onderbroken en zonder het VPN met de hand op te starten.
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Contextafhankelijk toegangsbeheer
In het licht van de constante dreiging van in- en externe gevaren 
is betrouwbaar toegangsbeheer een absolute vereiste. Wat u 
nodig hebt, is ‘multi-factor authentication’ oftewel meervoudige 
authenticatie, waarbij de gebruikers verschillende gegevens 
moeten aandragen en waarbij wordt gekeken naar de gebruiker, 
zijn of haar locatie en de toestand van het gebruikte device.  
Om data in de applicatieomgeving veilig toegankelijk te maken 
moet een systeembeheerder regels kunnen aanmaken, beheren 
en afdwingen. Deze regels kunnen worden geïmplementeerd 
voor VDI-, web-, mobiele, bedrijfsspecifieke en SaaS-applicaties.

Betere security en meer controle voor SaaS-applicaties
Nieuwe oplossingen bieden de IT-afdeling de juiste tools om 
het gedrag van de gebruikers (nadat ze bij hun SaaS-applicaties 
zijn ingelogd) te bewaken en te sturen. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om te bepalen of gebruikers mogen kopiëren, plakken 
en downloaden, of screenshots mogen maken van gegevens 
die in een SaaS-applicatie te zien zijn. Op deze manier kan 
worden voorkomen dat gebruikers (per ongeluk of opzettelijk) 
vertrouwelijke gegevens lekken. De organisatie kan nu met 
vertrouwen overstappen naar SaaS- en cloudapplicaties.

Consolidatie van infrastructuur
Nieuwe oplossingen brengen de toegang op afstand voor 
de gebruiker bij elkaar achter een en dezelfde URL. Voor de 
IT-afdeling werkt dit kostenverlagend en tegelijk wordt het 
veel eenvoudiger om compliance en security af te dwingen. 
Consolidatie betekent bovendien minder complexiteit, meer 
efficiëntie en lagere ‘cost of ownership’.

End-to-end zichtbaarheid
Gebrek aan inzicht in de infrastructuur van de organisatie maakt 
het lastig voor de IT-afdeling om problemen met de performance 
te troubleshooten. Gebruikers worden boos en kunnen niet goed 
werken. Nieuwe oplossingen bieden diep inzicht in het volledige 
applicatieverkeer, wat de uptime van applicaties en naleving van 
SLA’s garandeert.

Bescherming van gebruikers
Controle over wat gebruikers doen op internet beschermt ze tegen 
het onbedoeld klikken op links die malware bevatten. Ook is het op 
deze manier gemakkelijker om allerlei wet- en regelgeving na te leven. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om ongewenste websites ontoegankelijk 
te maken, zodat gebruikers daar geen toegang toe hebben met een 
device van de werkgever of vanuit het bedrijfsnetwerk.

Slechts 48% van 
de organisaties heeft 

securityregels ingevoerd 
om ervoor te zorgen dat 

medewerkers en derden op 
het juiste niveau toegang 

krijgen tot gevoelige 
bedrijfsgegevens.10 
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Inzicht en controle van 
datacenter tot cloud, zodat 
de IT-afdeling de hybride 
omgeving (on-premise, public 
en private cloud) optimaal 
kan beveiligen. 

 

Geïntegreerde 
securityoplossingen, zodat 
organisaties zichzelf kunnen 
beschermen tegen de meest 
uiteenlopende gevaren 
zonder speciale interfaces en 
koppelingen te ontwikkelen 
en onderhouden. 

Centraal beheer,  
zodat een beperkt aantal 
mensen een consistent 
pakket securitypolicy’s 
kan implementeren en 
onderhouden voor diverse 
securitytechnologieën, 
computeromgevingen en 
regio’s waar ook ter wereld. 

Uitgebreide securityanalyses,  
zodat de IT-afdeling 
geavanceerde, subtiele,  
multi-vector security  
threats kan detecteren. 

Minder complexiteit –  
vier essentiële elementen voor moderne security 

De securityinfrastructuur van vroeger was prima toen er alleen nog maar pc’s van de werkgever werden gebruikt en de toegang tot resources 
beperkt werd tot het bedrijfsnetwerk. Voor de digitale, mobiele medewerker van vandaag is echter een moderne securityaanpak vereist, 
waar de volgende elementen deel van uitmaken:

Deze combinatie vereenvoudigt het beheer, verlaagt de kosten en biedt organisaties extra zekerheid bij het uitrollen en aanpassen  
van applicaties.

1 2 3 4
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Balans tussen 
securityrisico’s en 
zakelijke prioriteiten 

De manier waarop Citrix de digitale workspace beveiligt 
biedt u alle flexibiliteit om het juiste evenwicht te vinden 
tussen security, innovatie en groei. Citrix oplossingen 
bieden veilige, contextafhankelijke toegang op afstand 
en centraal beheer, en maken het perfect mogelijk om 
regels af te dwingen vanaf elk controlepunt. Uw teams 
kunnen veilig verbinding maken, samenwerken en 
informatie delen vanaf elke locatie en met elk device  
dat ze maar willen.
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Contextafhankelijke en veilige toegang
Veilige, contextafhankelijke toegang tot de apps en data van uw 
organisatie, voor zowel medewerkers als externe partijen, ongeacht 
devices en locatie.

Veilige mobility en veilige devices
Beheer van security voor mobiele devices en mobiele apps om gevaren 
zoals malware af te slaan zonder de productiviteit te hinderen.

Veilige samenwerking en bescherming van gegevens en 
intellectuele eigendom
Bescherming van gevoelige gegevens tegen verlies, diefstal en 
bedrijfsspionage.

Governance, risico’s en compliance
Risicobeheersing en naleving van internationale normen en voorschriften.

Bedrijfscontinuïteit en applicatiesecurity
Continuïteit in uw bedrijfsvoering en applicaties en maximale 
beschikbaarheid van systemen bij onderbrekingen of cyberaanvallen.

Met Citrix kunt u uw apps, content en netwerken beschermen en 
de gevaren voor de SaaS-, hybride en multicloud-omgeving op een 
proactieve manier aanpakken. Met het grootste gemak ondersteunt  
u zowel de zakelijke prioriteiten van uw organisatie als de wensen van 
de gebruikers. U innoveert met de zekerheid dat uw data, apps  
en netwerk veilig zijn en blijven.

Pak uw security  
aan met oplossingen 

van Citrix
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