
Welke digitale

WORKSPACE
Waarom Citrix Workspace™ een betere keuze  
is dan VMware Workspace ONE
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Bekijk op welke twaalf punten  
Citrix Workspace beter presteert  
dan VMware Workspace ONE.

Werknemers verwachten op hun werk even flexibel en vrij te zijn als 
privé, dankzij mobiele technologie en de cloud.

Waarschijnlijk is dat, heel kort gezegd, de reden dat u de uitrol van digitale workspaces 
overweegt. Digitale workspaces maken het mogelijk om aan de slag te gaan op elke locatie 
en met elk device en elke applicatie.

Maar als het zo eenvoudig was, dan had u aan VMware Workspace ONE genoeg.

Het is echter zo dat de uitrol van digitale workspaces gevolgen heeft voor de hele organisatie. 
Biedt de door u gekozen oplossing echt die naadloze ervaring die medewerkers verwachten? 
Beschikt u over maximale keuzemogelijkheden en flexibiliteit om uw digitale transformatie 
werkelijkheid te maken? Weet u zeker dat de workspaces en geheimen in uw datacenter goed 
beschermd zijn wanneer medewerkers aan de slag gaan met SaaS-applicaties, surfen op 
onveilige websites of ander riskant gedrag vertonen?

Alleen Citrix Workspace biedt u voor al deze zaken maximale zekerheid. We onderscheiden 
twaalf duidelijke verschillen en gaan daar meer gedetailleerd op in. Lees gauw verder en 
vraag u af wat de beste keuze is voor uw organisatie.
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Gebruikerservaring  
en productiviteit

Medewerkers verwachten een vertrouwde, naadloze gebruikerservaring 
tijdens het gebruik van hun devices en applicaties. En ze gaan ervan uit 
dat alles altijd werkt, ongeacht de condities in het netwerk.

Dat ze mogelijk op een internetlijntje met een wel heel magere bandbreedte zitten, willen ze 
niet weten en hoeven ze ook niet te weten. Het moet gewoon werken.

U moet deze geweldige gebruikerservaring mogelijk maken op een manier die tegelijk de 
behoeften van de organisatie ondersteunt en de productiviteit verhoogt. Dit betekent dat 
u uw medewerkers alle flexibiliteit moet geven bij het benaderen van de systemen van de 
organisatie en bij het samenwerken, en dat u de infrastructuur beheert op een wendbare 
manier en daarbij beschikt over snelle en kosteneffectieve schaalbaarheid.

Hogere  
gebruikersproductiviteit

Vergeleken met Workspace ONE maakt 

Citrix Workspace gebruikelijke 
taken sneller en gestroomlijnder, 

zoals het openen van e-mailbijlagen, het 

openen van bestanden die op verschillende 

plekken zijn opgeslagen, het openen en laden 

van applicaties en het veranderen van device.
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Eenvoudige en 
consistente 
ervaring

Apps, bestanden en multiplatform-
desktops integreren in een uniform, 
contextafhankelijk front-end voor 
de gebruikers, toegankelijk vanaf elk 
device. Gebruikers veranderen vrij 
van device, tijdens hun werk.

Gebruikers hebben geen toegang 
tot al hun bestanden en al hun 
apps (waaronder Linux) en hebben 
verschillende tools nodig voor hun 
bestanden en voor hun werk.

Performance 
in minder 
ruim bemeten 
netwerken

SD-WAN-technologie biedt een 
optimaal applicatiespecifiek pad door 
de beschikbare netwerken heen. 
Het Citrix HDX™ protocol houdt de 
gebruikerservaring hoog wanneer de 
omstandigheden minder goed zijn, 
zelfs voor applicaties zoals Skype. 

Gebruikers moeten wachten 
voordat bestanden worden 
geopend of voordat een scherm 
volledig is opgebouwd. Ze 
hebben last van slechte tekst- en 
beeldkwaliteit en zijn daardoor 
minder productief.

Integratie met 
Microsoft Office 

Mobiele gebruikers kunnen de Office-
bestanden die als bijlage worden 
meegestuurd in Citrix Secure Mail 
probleemloos openen en vervolgens 
knippen, kopiëren en plakken in andere 
mobiele apps. De Citrix technologie 
voor het synchroniseren en delen van 
bestanden integreert met Microsoft 
Teams.

Mobiele gebruikers hebben 
verschillende stappen nodig om 
Office-bestanden te kunnen 
openen die als bijlage zijn 
meegestuurd met hun VMware 
Boxer-e-mail en om content 
te kunnen kopiëren en plakken. 
Content Locker van VMware voor 
het synchroniseren en delen van 
bestanden integreert niet met 
Microsoft Teams.

Bestandssyn-
chronisatie/ 
Content  
Collaboration

Gebruikers werken gemakkelijk 
en efficiënt samen, ongeacht 
locatie of device, en ongeacht of ze 
documenten delen met collega’s of 
externe partijen. Power users maken 
hun eigen workflows met een wizard 
die drag-en-drop ondersteunt.

Samenwerking is beperkt tot 
synchronisatie over en weer, 
zonder live in bestanden 
te kunnen werken. Geen 
ondersteuning voor workflows 
verzwakt de security en de 
ontwikkeling komt neer op 
het kopiëren van papieren 
formulieren.

Gebruikerservaring en productiviteit

Citrix Workspace
VMware  
Workspace ONE
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Cloudtransformatie  
en cloudbeheer

Hoe meer keuze u hebt, hoe zekerder u weet dat u uw 
cloudtransformatie tot een goed einde zult brengen.

Dit betekent dat u de flexibiliteit hebt om elke combinatie van on-premise, public en private 
cloudomgevingen te gebruiken. U kunt alle mobiele devices ondersteunen die uw gebruikers 
maar willen. U kunt ze op meer verschillende locaties laten werken. Ze mogen de bestanden voor 
hun werk op verschillende locaties opslaan en ze mogen naadloos samenwerken met collega’s.

Maar al die keuze mag niet ten koste gaan van uw controlemogelijkheden. U moet uw 
gebruikers, devices, data, workloads en netwerken centraal kunnen beheren, zodat u kunt 
moderniseren en uw bestaande investeringen kunt maximaliseren.

Superieure  
flexibiliteit voor de IT

Vergeleken met Workspace ONE 
biedt Citrix Workspace de 
IT-afdeling meer keuze en 

stroomlijning van het beheer, wat 

de transitie eenvoudiger maakt en 

digitale transformatie mogelijk  

maakt zonder onderbrekingen in  

de bedrijfsvoering.
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Unified 
management

Digitale workspaces kunnen on-
premise worden geïmplementeerd of 
in een public, private of hybride cloud, 
alles volledig beheerd via één console.

De verschillende componenten 
van Workspace ONE hebben elk 
hun eigen beheerconsole, wat ten 
koste gaat van de efficiëntie en de 
troubleshooting complexer maakt.

VDI-
ondersteuning

Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) kan worden aangeboden 
op elke hypervisor en elk fysiek 
platform. Kies gewoon het meest 
kosteneffectieve platform en 
verlaag uw bedrijfskosten.

VMware ondersteunt beperkte 
virtualisatieplatforms, met 
inconsistente features en 
mogelijkheden. De gebrekkige 
flexibiliteit zit een snelle of efficiënte 
transformatie in de weg.

Ondersteuning 
van devices/ 
bescherming 
van applicaties

Ondersteuning van alle 
besturingssystemen en keuze uit 
containerization- en beheerplatforms 
voor mobiele devices zorgen voor 
meer flexibiliteit bij het beschermen 
van applicaties. Een unieke mVPN en 
‘bridgeless’ integratie met Microsoft 
EMS/Intune en Office 365 staan 
garant voor de beste ervaring en 
hoge security.

Securityproblemen beperken 
de gebruikers in hun device- en 
applicatiekeuze. Afwezigheid van 
een mVPN of bridgeless integratie 
met Intune MAM verhogen het risico 
voor organisaties met mobiele 
Office 365-gebruikers.

Toegang tot 
bestanden

Unieke content collaboration 
maakt het mogelijk dat gebruikers 
bestanden opslaan en benaderen 
achter de firewall of in een public/
private cloud zoals Microsoft 
SharePoint of OneDrive. Met Citrix 
Content Collaboration kunnen 
gebruikers probleemloos bestanden 
delen, bewerken en synchroniseren.

Minder koppelingen naar verschillende 
soorten filestorage, waardoor de 
gebruikers minder flexibel zijn en 
zij in de verleiding kunnen komen 
om de securityregels te omzeilen. 
Samenwerking is onmogelijk.

Citrix Workspace
VMware  
Workspace ONE

Cloudtransformatie en cloudbeheer
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Security en compliance

Uw securityteams moeten de data van de organisatie goed kunnen 
beschermen, ook al maken devices verbinding vanaf allerlei 
locaties, ook via openbare netwerken. 

De securityproblematiek wordt deels verholpen met virtuele desktops, waarbij applicaties 
en data veilig in het datacenter blijven staan. Maar let op: deels. Medewerkers kunnen nog 
steeds SaaS-applicaties gebruiken of onveilige websites bezoeken. Het securitymodel moet 
rekening houden met risicovol gedrag zoals het kopiëren van gevoelige bestanden op een 
externe schijf of het openen van een phishingmail. Hierdoor loopt uw organisatie mogelijk 
alsnog tegen een datalek of ander compliancerisico aan.

De beveiligingsaanpak van vroeger heeft plaats gemaakt voor end-to-end security, zo 
nodig tot aan de andere kant van de wereld. Dit betekent dat apps en data moeten worden 
beschermd en dat de toegang door de gebruikers moet worden gecontroleerd terwijl het 
aantal devices en services alleen maar toeneemt.

Meer 
beveiligingsmaatregelen

Vergeleken met Workspace ONE 

neemt Citrix Workspace meer 
beveiligingsmaatregelen tegen 

gebruikelijke gevaren zoals malware, 

DoS-aanvallen, phishing en fouten  

van gebruikers.
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End-to-end 
security

De Citrix Secure Digital Perimeter 
staat garant voor compleet 
beveiligde workspaces. Dit omvat 
netwerksecurity en identity 
management/toegangsbeheer met 
Single Sign-On en meervoudige 
authenticatie om zowel uw 
endpoints als data in het datacenter 
te beschermen.

Geen bescherming van SaaS-
applicaties met geïntegreerde 
netwerksecurity of strenge regels, 
zoals voor veilig internetgebruik of 
veilig toegangsbeheer.

Security van 
cloudappli-
caties

Securityteams kunnen de toegang 
tot ongeautoriseerde SaaS-apps 
en internet blokkeren en gevoelige 
data beschermen tegen bijvoorbeeld 
kopiëren/plakken en downloads. Een 
beveiligde browser beschermt tegen 
malware, dataverlies en ongewenst 
gebruikersgedrag. Een webfilter 
regelt de toegang tot websites.

Beperkte security voor 
cloudapplicaties dwingt organisaties 
tot aanschaf van third-party 
solutions, wat de kosten en 
complexiteit verhoogt. Omdat het 
kopiëren en plakken niet kan worden 
beperkt en geen functionaliteit 
voor watermerken aanwezig is, kan 
gevoelige data zomaar uit een SaaS-
app worden gehaald.

Analyse van  
het gebruikers-
gedrag

Citrix Analytics is op een unieke 
manier in staat om de interactie 
tussen gebruikers en applicaties, 
devices, netwerken en data te 
verzamelen en te correleren, en daar 
vervolgens gegevens uit af te leiden 
met betrekking tot mogelijke in- en 
externe gevaren.

Beperkte analytics, voornamelijk 
gefocust op de security van devices 
die bekend zijn bij AirWatch en zelf 
ontwikkelde mobiele applicaties.

Securitymodel

Ondersteuning van een 
risicogebaseerd securitymodel met 
scores, dat de behoeften van de 
gebruikers (snelle toegang tot data) 
dynamisch afzet tegen de behoeften 
van de IT-afdeling (veilige omgeving).

Geen machine learning of 
scoresysteem. Systeembeheerders 
moeten zelf vaste drempelwaarden 
vastleggen, wat niet zo flexibel is en 
de kans op fouten vergroot.

Security en compliance

Citrix Workspace
VMware  
Workspace ONE
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Citrix bepaalt hoe het toekomstige werken eruit zal zien. Met meer 
creativiteit, productiviteit en innovatie, alles om het buitengewone 
mogelijk te maken. 

Van de zorg en financiële dienstverlening tot de maaksector, overal hebben mensen 
realtime intelligence en verbindingen nodig om sneller en slimmer te kunnen werken en 

daardoor zowel de eigen organisatie als de klant voordeel te bezorgen.

Meer informatie:  
http://citrix.nl/workspace.
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