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Meer succes voor uw 
organisatie en IT met 
flexibele werkplekken
Hoe u tegemoet komt aan de wensen van 
medewerkers, sneller innoveert en de 
productiviteit verhoogt – zonder de risico’s 
te verhogen
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Inleiding
Voldoen aan de veranderende eisen, wensen en verwachtingen van medewerkers is een punt dat hoog op de 
agenda staat bij de IT-organisatie van nu. Om de beste mensen aan te trekken is het belangrijk dat iedereen 
kan werken op de manier die hij of zij wil – mobiel, flexibel en intuïtief. Wat echter vaak wordt vergeten, is dat 
flexibiliteit op de werkplek ook grote voordelen oplevert voor de organisatie in haar geheel. 

Onderzoek heeft aangetoond dat een moderne digitale workspace de financiële resultaten van organisaties kan 
verbeteren. Flexibele werkplekken worden vaak in één adem genoemd met veiligheid. De digitale omgeving wordt 
zo open en gevarieerd dat het steeds moeilijker wordt om controle te houden over zaken als gebruikerstoegang, 
gegevensbescherming en compliance. Anderzijds zijn digitale workspaces en de technologie erachter juist 
een prima manier om de security eenvoudiger te maken en aan te scherpen. Dit betekent dat de IT-afdeling de 
voordelen van de flexibele werkplek kan realiseren zonder het risico te vergroten.

De digitale workspace kent alleen maar winnaars: medewerker, IT-afdeling en organisatie. 
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Geef medewerkers wat ze willen
IT-managers weten precies wat medewerkers verwachten van hun werkplek. Ze willen kunnen werken vanaf elke 
locatie en ze willen dat kunnen doen met elk device. Ze willen gemakkelijke toegang tot de apps en data die ze 
voor hun werk nodig hebben, en ze willen daarbij een net zo prettige gebruikerservaring als bij alles wat ze privé 
gebruiken. Ze willen slimme, gebruiksvriendelijke tools waarmee ze goed kunnen (samen)werken en waar ze echt 
iets aan hebben. 

Hogere effectiviteit

Medewerkers die over de juiste middelen beschikken 
om digitaal te werken, pakken problemen creatiever 
aan, bieden de klant een betere dienstverlening en 
werken beter samen, zo is gebleken.1

Werk en privé beter in balans

Organisaties leggen de lat voor hun personeel steeds 
hoger. Binnen deze context maakt een flexibele 
werkplek het mogelijk om werk en privé beter met 
elkaar te verzoenen. Efficiënter werken betekent vaak 
ook minder reizen, waardoor er meer tijd overblijft voor 
familie en vrienden. Bij medewerkers die dit goed voor 
elkaar hebben, is de kans op een burn-out kleiner. 

De gebruiker centraal

Een goede digitale workspace houdt naast nieuwe 
tools ook een cultuurverandering in. Organisaties 
bouwen hun strategie rond het mogelijk maken van 
de allerbeste gebruikerservaring en stemmen hun 
investeringen daarop af. Naarmate deze cultuur 
ingang vindt, weten medewerkers dat alles maximaal 
wordt afgestemd op hun behoeften en professionele 
belangen, van de technologie die ze krijgen en de 
inrichting van hun fysieke werkomgeving tot het beleid 
dat hun werk aanstuurt. 

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN
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Wat organisaties te winnen hebben bij 
flexibele werkplekken
Een medewerker die vrij is om te kiezen hoe hij of zij werkt, bereikt meer voor de organisatie dan iemand die 
zich de hele dag zit te ergeren. Het lijkt een open deur. Oxford Economics heeft het onderzocht en komt tot de 
conclusie dat ‘het hebben van keuzemogelijkheden op het werk mensen blijer maakt’ en dat ‘het kunnen kiezen 
van de beste werkomgeving voor de behoeften van een bepaald moment het mogelijk maakt om productiever 
te werken’. Bij een evaluatie van organisaties die het verst staan op het gebied van mobility en digitaal werken 
stelde Oxford Economics vast dat deze ‘Digital Workspace Leaders’ beter presteren op de meest uiteenlopende 
gebieden, van de productiviteit van het personeel tot de winstgevendheid van de organisatie.1

Betere, productievere medewerkers tegen lagere kosten
Talent is schaars. Bedrijven en organisaties willen zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk maken door kandidaten meer 
flexibiliteit te beloven. Ze bieden een moderne werkomgeving aan die maximaal rekening houdt met de behoeften 
van de werknemers. Deze aanpak betaalt zichzelf terug op verschillende manieren:
• Lagere kosten voor werving en selectie
• Nieuwe mensen zijn sneller echt inzetbaar
• Kennis en ervaring blijft behouden
• Sterkere, meer consistente bedrijfscultuur 

Alleen rozengeur en maneschijn dus? Win-win voor medewerker en organisatie? Nee, er zit ook een maar aan. Op 
het moment dat mensen zelf kunnen kiezen hoe, waar en wanneer ze werken, kunnen er bepaalde securityrisico’s 
ontstaan door het toegenomen gebruik van mobiele devices, privéapparatuur en openbare netwerken, en door de 
complexere digitale omgeving die moeilijker te beheren en te beveiligen is voor de IT-afdeling. 

De juiste technologie maakt het verschil. Organisaties die kiezen voor een goed doordachte digitale workspace, 
merken dat tegelijk veel van hun securityuitdagingen worden opgelost en dat er daarnaast nog veel andere 
voordelen zijn voor de organisatie. Zo maakt de digitale workspace het mogelijk om nieuwe technologie veel 
sneller uit te rollen, om alle endpoints veel eenvoudiger te beheren en om apps en content veel beter te benutten. 

“Het hebben van 
keuzemogelijkheden 
op het werk maakt 
mensen blijer en het 
kunnen kiezen van de 
beste werkomgeving 
voor de behoeften 
van een bepaald 
moment maakt 
het mogelijk om 
productiever  
te werken.”

– Oxford Economics1
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Beveiliging van de flexibele werkplek
Het securityrisico is een belangrijk aandachtspunt rond de digitale werkplek. Veel organisatie vinden het lastig om data en 
applicaties veilig te houden, zeker wanneer medewerkers er vanaf eigen devices gebruik van maken. Voor externe krachten, zoals 
tijdelijk personeel en zakenpartners die niet in de ‘enterprise directory’ staan, is de uitdaging nog groter. Om de flexibele werkplek 
mogelijk te maken zonder onacceptabele risico’s moet de IT-afdeling de volgende mogelijkheden hebben:

Deze zaken zijn op zich al moeilijk genoeg, laat staan dat tegelijk voor maximale flexibiliteit moet worden gezorgd. 

Als het project mislukt, kunnen de kosten hoog oplopen in de vorm van datalekken, hoge boetes en reputatieschade. 

Een digitale workspace maakt het voor de IT-afdeling mogelijk om een flexibele werkomgeving te creëren en de medewerkers en 
organisatie tegelijk veilig te houden. Hierna laten we zien hoe Citrix Workspace deze voordelen waarmaakt voor uw organisatie. 

De toegang tot apps en data 
beheren en controleren 
ongeacht locatie en wijze 
van gebruik – elk device, elk 
netwerk, elke locatie

1
Voorkomen dat 
bedrijfsgegevens uitlekken of 
verloren gaan op het moment 
dat medewerkers of externe 
krachten de organisatie verlaten

2
Instaan voor security op eigen 
devices van medewerkers 
zonder zich te bemoeien met 
persoonlijke apps en data op 
 die devices

3
Handhaven van consistente 
policy’s op elk device, platform 
en type app dat mensen 
gebruiken, ongeacht hoe 
complex de IT-omgeving wordt

4
Proactief voorkomen van 
gevaren, door middel van 
realtime detectie en aanpak van 
zero-day attacks

5
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Vereenvoudiging en versterking van de security 
met een digitale workspace
Een flexibele werkplek houdt meer in dan smartphones, overal werken en een grote diversiteit aan technologie. Succesvolle 
organisaties gaan op een allesomvattende manier te werk om een complete digitale workspace te creëren die perfect aansluit op 
de behoeften van zowel de gebruikers als de IT-afdeling. 

Citrix Workspace vereenvoudigt de security voor de gebruikers en de IT-afdeling, en beschermt het volledige gebruik van de 
workspace, van toegang en delivery tot het concrete werken met apps en data. Single Sign-On en uniform beheer zijn maar twee 
van de vele manieren waarop deze oplossing zorgt voor een betere risicobeheersing en betere gebruikerservaring. 

Alles overal beschikbaar met Single Sign-On
Citrix Workspace biedt op elk device met dezelfde gebruikersgegevens toegang tot alles wat medewerkers en externe krachten 
nodig hebben – apps, data en netwerken. Deze oplossing voorkomt dat gebruikers zich gaan ergeren aan allerlei inlogprocedures 
en wachtwoorden. Voortaan hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over technische details, de gebruikerservaring is altijd 
optimaal.

Uniform beheer van alles, overal
De uniforme aanpak zorgt er voor de IT-afdeling voor dat elk type app (mobiel, virtueel, SaaS en web) centraal kan worden 
beheerd. Het maakt niet uit of die apps worden aangeboden vanuit het eigen datacenter van de organisatie of vanuit de cloud. 
Er kunnen consistente contextafhankelijke toegangsregels worden opgesteld voor elk denkbaar scenario. De gebruikerstoegang 
kan worden geauthenticeerd en teruggeleid naar alles wat ze gebruiken. Information Rights Management (IRM), Data Loss 
Prevention (DLP), security, governance en audits, al deze aspecten zijn veel eenvoudiger te beheren. 

Analytics
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Bescherming van gebruikers, devices, 
data en netwerken
Aanvullende Citrix securitytechnologie legt een extra verdedigingslinie rond de workspace. 

App- en netwerksecurity

Als gebruikers in de cloud werken, is het belangrijk dat 
appservers en databronnen goed worden beschermd 
tegen in- en externe gevaren. Citrix ADC heeft een 
geïntegreerde web app firewall, aangevuld met 
bescherming tegen DDoS-aanvallen in de app  
delivery-laag. Dit biedt bescherming tegen bekende  
en nieuwe aanvallen, zero-day threats en andere 
malware of hackers. 

Betere gebruikerservaring – met 
maximale controle voor IT

Citrix Access Control helpt de IT-afdeling bij het vinden 
van de ideale balans tussen gebruikerservaring en 
risico. Naast eenvoudige maar wel veilige toegang op 
basis van SSO kan de IT-afdeling heel gedetailleerd 
regelen of in SaaS- en webapps mag worden geknipt, 
gekopieerd, geplakt of gedownload, wat maximale 
controle biedt over het gebruik op elke locatie. 
Watermerken zijn nog een manier om data in de cloud 
te beschermen. Dubieuze internetlinks in e-mails, 
documenten, CRM-systemen en andere content kan 
naar een veilige browser in een ‘sandbox’ worden 
gestuurd. Dit houdt het netwerk veilig. 

Analytics voor  
geautomatiseerde security

Risico’s veranderen continu. Citrix Workspace verandert 
mee. Citrix Analytics is in het volledige Citrix portfolio 
geïntegreerd en is in staat om het gebruikersgedrag 
in real time te analyseren door middel van machine 
learning. Afwijkend of verdacht gedrag wordt meteen 
gesignaleerd. Op zo’n moment kunnen automatisch 
maatregelen worden getroffen om verdere 
handelingen die de organisatie en haar systemen in 
gevaar zouden kunnen brengen, te blokkeren. 

Door de securityuitdagingen van de flexibele werkplek aan te pakken maakt Citrix Workspace het voor de IT-afdeling mogelijk 
om tegemoet te komen aan de wensen van medewerkers zonder de risico’s groter te maken. Maar ook de IT-afdeling zelf wordt 
beloond. De uitrol van nieuwe technologie verloopt sneller, het is eenvoudiger om alle verschillende endpoints te beheren, en de 
apps en data van de organisatie renderen beter.

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN
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Omarming van nieuwe technologie
IT-projecten vallen of staan met de wil van de gebruikers. ‘The Great IT Choke’ verwijst naar een gemiddeld 
arbeidsproductiviteitsverlies van 17 procent bij medewerkers die niet lekker kunnen werken. Om nieuwe IT-
investeringen maximaal te laten renderen en de organisatie te laten profiteren van de meest recente innovaties, is 
een snelle uitrol belangrijk en moeten mensen er gemakkelijk en goed mee kunnen werken.

Met een centraal aangeboden en beheerde digitale workspace kunnen nieuwe software en software-updates 
worden doorgevoerd in een fractie van de tijd die vroeger nodig was. Dit geldt niet alleen voor de gebruikelijke 
office-apps, maar ook voor volledige OS-migraties. Managed devices of unmanaged devices, waar een applicatie 
zich bevindt, het maakt allemaal niet uit. Mensen kunnen eenvoudig de software activeren die ze nodig hebben: zo 
simpel als het downloaden van een app. Zo kunnen ze snel aan het werk. Daar heeft ook de organisatie meer aan. 

Voor de IT-afdeling leidt de snelle, eenvoudige uitrol met Citrix Workspace tot lagere kosten en hogere 
productiviteit. Voor de organisatie vertaalt de kortere time-to-value zich in concreet concurrentievoordeel en 
differentiatie. Dit is het soort (strategische) impact dat de IT-afdeling echt op de kaart zet binnen de organisatie, 
van hoog tot laag. 

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN
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Eenvoudiger Endpoint Management
De enorme opkomst van mobility heeft het beheer van alle endpoints sterk versnipperd. Aan de ene kant pc’s 
en laptops, aan de andere kant mobiele devices. Dubbel werk, dat hogere kosten en een grotere kans op fouten 
betekent. Bovendien is het lastig om dezelfde regels toe te passen op verschillende soorten devices.

Citrix Workspace maakt Unified Endpoint Management (UEM) mogelijk vanuit een en dezelfde console. Met UEM is 
het heel eenvoudig om elk type device dat mensen gebruiken, toe te voegen, te configureren en te monitoren. Het 
is nu veel gemakkelijker om endpoints in te richten en te configureren, om de security en compliance te verbeteren 
en om medewerkers op een simpele manier toegang te bieden tot alle apps en data die ze nodig hebben, op elk 
device, en met dezelfde tools, medewerkers en training.

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN
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Betere waarde voor apps en data
Om IT-investeringen maximaal te laten renderen moeten gebruikers zo efficiënt mogelijk aan de slag met de resources die u 
aanbiedt. Een digitale workspace maakt mensen productiever met zowel apps als content. 

Productiever met apps

Uw gebruikers denken niet in termen van SaaS, mobiel, 
native of virtueel. Zij zien Microsoft Office gewoon als één 
softwarepakket, ongeacht hoe of waar ze Office willen 
gebruiken. Als de manier van werken op elk device net 
even anders is, is dat enorm storend en is optimaal  
werken onmogelijk. 

Met Citrix Workspace kunnen gebruikers rekenen op een 
consistente, uniforme ervaring op al hun devices. Voor de 
IT-afdeling heeft Citrix Workspace een uniforme admin-
ervaring voor de provisioning, configuratie, performance-
monitoring en het beheer van alle apps. Met behulp van 
uniforme analytics houdt u het applicatiegebruik bij per 
gebruiker of groep, voor alle platforms samen. 

Voor zowel gebruikers als IT-afdeling betekent  
minder ergernis meer productiviteit – en meer ‘bang’  
voor uw ‘buck’. 

Productiever met bestanden en data

Data is een van de waardevolste assets van uw 
organisatie. Maar dan moeten uw mensen er wel goed 
mee kunnen werken. Snel terugvinden wat ze zoeken, 
zonder te moeten weten waar een bestand precies is 
opgeslagen. Op welk endpoint? Welk netwerkstation ook 
alweer? Of was het in SharePoint of OneDrive? Daar zit de 
gebruiker echt niet op te wachten. 

Met Citrix Workspace hoeven mensen zich maar 
eenmaal aan te melden om toegang te krijgen tot alle 
opslagsystemen die ze gebruiken, in de cloud en on-
premise. De bestanden die ze nodig hebben, kunnen ze 
gemakkelijk terugvinden binnen één scherm. Door links te 
delen naar opgeslagen content, in plaats van de bestanden 
zelf te verzenden, hoeven mensen niet te worstelen met 
langzame openbare netwerken en vermijden ze de hoge 
kosten van mobiele data. De IT-afdeling kan een uniforme 
content repository inrichten zonder migratie, wat tijd- en 
kostenbesparend werkt. Bestanden blijven gewoon waar 
ze zijn. Flexibele opslagmogelijkheden vereenvoudigen uw 
compliance. Voortaan houdt u uw gevoelige data gewoon 
intern. Veilige toegang met uniform beheer maakt het 
voor u mogelijk om zelf de controle te behouden, ongeacht 
waar en hoe content wordt gebruikt. 
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Meer informatie over Citrix Workspace en de flexibele werkplek 
voor een succesvolle organisatie en IT-afdeling:
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