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Hoe een veilige digitale workspace 
het aanboren van nieuwe markten 
kan stroomlijnen.
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Voor organisaties die willen groeien of nieuwe markten 
willen aanboren, is een wendbare IT-infrastructuur een 
bijzonder zinvolle investering.

Een digitale workspace – on-premise of in een hybride of 
multicloud-omgeving – staat in voor: 

Gepersonaliseerde  
ervaring

Keuze uit  
devices

Eenvoudigere IT
Security met de  
mens centraal
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Een betere gebruikerservaring 
wereldwijd
Mensen werken op verschillende manieren, iedereen heeft andere 
verwachtingen. Zeker als er verschillende landen en culturen bij 
betrokken zijn, worden workflows al snel chaotisch. Een digitale 
workspace creëert een gemeenschappelijk platform dat teams verspreid 
over verschillende nationale en internationale locaties kunnen gebruiken 
om processen te stroomlijnen en daardoor de productiviteit en 
betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. 

Gepersonaliseerde ervaring
Citrix Workspace is een veilig digitaal platform dat is ontwikkeld om de 
gebruikerservaring van teams en individuele medewerkers te verbeteren. 
De werkdag begint met Single Sign-On, wat betekent dat de gebruiker 
maar één keer hoeft in te loggen om toegang te krijgen tot al zijn of 
haar virtuele, mobiele, SaaS- en webapps – altijd met dezelfde interface, 
op elk device. Ingebouwde plug-ins laten medewerkers gemakkelijk 
grote bestanden delen, ongeacht waar die bestanden zijn opgeslagen. 
Eenvoudig te creëren en te beheren workflows maken het mogelijk om 
nagenoeg in real time samen in bestanden bezig te zijn – ook wanneer  
de bandbreedte en connectiviteit niet optimaal zijn.
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“Wij zien concrete 
voordelen wanneer 
we onze mensen 
laten werken waar 
en wanneer ze maar 
willen. Vergeleken 
met de organisaties 
waar ik vroeger heb 
gewerkt, levert die 
extra flexibiliteit een 
productiviteitsstijging 
van 30% op.”

—  Jan Vogt, voorzitter van de Board 
en Partner, Treuhandzentrum Zürich 
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Keuze uit devices
Citrix Workspace laat medewerkers bovendien kiezen welke apps 
en devices ze willen gebruiken. Windows, iOS, Android, Chrome, 
macOS... uw teams hebben altijd een probleemloze verbinding. 
Werken op een desktop, laptop, smartphone, tablet, thin client? 
Een IoT-apparaat? Medewerkers hebben altijd toegang tot de 
informatie die nodig is. 
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Eenvoudigere IT
De eindgebruikers zijn niet de enigen die profiteren, ook IT-
teams kunnen efficiënter werken. De uitrol van nieuwe software 
of updates, een migratie, het beheer van apps, devices, clouds 
en netwerken, de IT-afdeling doet het allemaal even eenvoudig 
vanuit een en dezelfde console. 

Het ene gecentraliseerde platform maakt het bovendien 
mogelijk dat de IT-afdeling de regels van de organisatie in één 
keer uitrolt, wereldwijd, binnen enkele uren in plaats van dagen 
of weken. Dit bespaart uw organisatie veel tijd en geld.
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Stroomlijning wereldwijd 
en in de cloud 
Het is geen verrassing dat we steeds meer gaan doen 
in de cloud. Zeker voor organisaties die internationaal 
willen uitbreiden, is de cloud uitermate doeltreffend. Voor 
internationale organisaties kan het beheer van al die apps, data 
en technologie wel extra complexiteit betekenen, voor zowel 
gebruikers als systeembeheerders. Organisaties die kiezen 
voor een veilige digitale workspace merken echter dat het veel 
eenvoudiger wordt om iedereen de technologie aan te bieden 
die ze willen, ongeacht wat mensen precies nodig hebben of 
waar data zich bevindt. 

https://www.citrix.nl/
https://www.citrix.nl/


“Cloudomgevingen blijven de komende jaren overwegend 
hybride. Dit maakt het des te belangrijker om een duidelijke 
strategie te hebben wat cloud governance en orchestration 
betreft, een strategie die optimaliseert voor security, 
selfservice en agility, en de kosten beperkt.” 
—  Holly Maloney McConnell, 

hoofd, North Bridge
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Moderne security met de 
mens centraal
Nog niet zo heel lang geleden hoefde een IT-afdeling alleen 
maar desktops en netwerken te beveiligen die zich veilig 
achter de firewall van de organisatie bevonden. Heel complex 
was dat niet. Tegenwoordig is dit wel anders. Mensen werken 
vanaf de meest uiteenlopende locaties, internationaal 
en mobiel, en ze nemen hun (uw) data gewoon met zich 
mee, voor gebruik in verschillende apps, netwerken en 
cloudomgevingen. Deze situatie leidt tot veel redundantie  
en extra werk voor uw IT-teams.

Met onze security die de mens centraal stelt, weet u zeker dat 
uw data goed beschermd is, overal waar medewerkers gaan en 
staan. Citrix Workspace en Citrix Networking technologie creëren 
een veilig ‘digitaal hek’ rond uw mensen, waarbij u heel eenvoudig 
– op basis van behoeften, locatie, functie of tijdzone – kunt 
aangeven wie toegang mag hebben.

Verder is er Citrix Analytics, een oplossing die u kan  
helpen bij de monitoring van het gebruikersgedrag en van 
gebruikspatronen. Mede met behulp van machine learning  
en AI worden automatisch waarschuwingen gegenereerd  
met concrete informatie, de ideale manier om de  
securityrisico’s verder in te perken.
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Maak de overstap
 Kies voor de workspace die uw organisatie laat innoveren en die het  
mogelijk maakt om nieuwe markten aan te boren – op een veilige manier.

Kijk op citrix.nl/workspace

https://www.citrix.nl/
https://www.citrix.nl/products/netscaler-adc/resources/how-do-organizations-plan-to-assure-application-delivery-in-a-multi-cloud-world.html
https://citrix.sharefile.com/share/view/seecdbdc1c824ff1b
https://www.citrix.nl/workspace

