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Organisaties schuiven in snel tempo op naar de cloud. 
Maar niet allemaal. Soms zijn organisaties bang dat hun 
infrastructuur daarvoor niet helemaal up-to-date is.

Controle, betrouwbaarheid, security en zichtbaarheid 
hoeven uw digitale transformatie niet in de weg te 
staan. De juiste netwerkoplossing zorgt voor een veilig 
en probleemloos verloop van uw reis naar de cloud en 
naar een hybride of multicloud-infrastructuur.



82% 
van de ondervraagde organisaties geeft 

aan bij de migratie van apps naar de cloud 

te worden gehinderd door een te complex 

geworden netwerkinfrastructuur.1
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Volgens een recent onderzoek van IDC: 
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Minder risico met veilige, 
contextafhankelijke toegang 
Een contextafhankelijke aanpak kijkt naar wie, wat, waar, wanneer en 
waarom data wordt benaderd, en maakt het voor uw organisatie mogelijk 
om een consistente gebruikerservaring aan te bieden voor alle web-, 
SaaS- en andere apps die in uw organisatie worden gebruikt. Ook voor 
de beveiliging van uw netwerk is deze aanpak essentieel. Door alle apps 
via dezelfde weg toegankelijk te maken verbetert u de gebruikerservaring 
en pakt u de risico’s aan. We beschrijven hier hoe toegangsbeheer de 
belangen van uw gebruikers en die van uw IT-afdeling kan verzoenen: 

Naadloze Single-Sign On (SSO) en meervoudige authenticatie
Gebruikers hoeven maar één keer in te loggen en hebben dan toegang 
tot al hun applicaties. De IT-afdeling krijgt de mogelijkheid om de toegang 
te regelen met meervoudige authenticatie en end-to end-monitoring in 
het hele netwerk, ongeacht of applicaties lokaal (on-premise) worden 
aangeboden, in de cloud of in de vorm van SaaS.

Fijnmazige zichtbaarheid 
Gedetailleerde logboeken maken duidelijk wat applicaties door uw 
netwerk sturen. Multi- en hybride cloudomgevingen worden steeds 
complexer. Gedetailleerd inzicht is onmisbaar om ongebruikelijke 
activiteiten of gevaren te detecteren. Ook bent u beter in staat om 
malafide gebruikersgedrag te voorkomen, om risico’s van binnenuit te 
bestrijden en om een veilige digitale workspace te creëren.

Terug naar inhoudsopgave
↑
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“ Met Citrix hebben onze 
medewerkers een  
 ‘single point of access’ 
en hoeven ze maar één 
keer in te loggen.”2

—  Shahid Iqbal, Sr. Citrix Engineer, Fairview Health 
Services
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Een gepersonaliseerde ervaring en centraal beheer
Door uw gebruikers een vast toegangspunt te bieden kunt u eenvoudige, maar 
wel uiterst veilige toegang mogelijk maken met SSO. De gebruikers hoeven maar 
één keer hun gegevens in te voeren om toegang te krijgen tot alles wat ze nodig 
hebben. De IT-afdeling kan nu 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. Riskante 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. 

Identificatie en aanpak van risicopunten
Als policy’s en data centraal kunnen worden beheerd, wordt het veel eenvoudiger 
om te zien aan welke dreigingen uw netwerk blootstaat en kunt u meteen 
maatregelen treffen.

Terug naar inhoudsopgave
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Geen enkel compromis wat betreft 
betrouwbaarheid en performance
Traditionele netwerkoplossingen zijn niet gemaakt voor het vele verkeer van 
tegenwoordig of data die verspreid staat over allerlei verschillende apps, clouds en 
gebruikerslocaties. De meer geavanceerde oplossingen van nu hebben hier echter geen 
enkele moeite mee. Installeert u apps in een multi-, hybride of private cloud, dan krijgt u 
een consistente, betrouwbare en geweldige gebruikerservaring, mogelijk gemaakt door 
een oplossing die speciaal is ontwikkeld voor de ondersteuning, het beheer en het veilig 
aanbieden van veel zwaardere workloads, zelfs vanaf externe locaties. 

Verdeling van de workload, zowel aan de bron als in al uw clouds
Een robuuste netwerkoplossing is schaalbaar naar behoefte en kan het verkeer 
verdelen op basis van schommelingen. Valt een bepaald netwerk of een cloud uit, 
dan kunnen alle taken gemakkelijk opnieuw worden verdeeld en naar een ander veilig 
kanaal worden gestuurd. Is er een DDoS- of DNS-aanval, dan kan het verkeer worden 
geprioriteerd en omgeleid, zodat uw teams en klanten gewoon toegang blijven hebben.

De optimale route voor de toegang tot content
Stuur uw packets via de beste en betrouwbaarste route. Ongeachte het type 
connectiviteit kunt u snel een betere locatie vinden voor de verzending van data en 
ervoor zorgen dat verbindingen niet wegvallen voor uw gebruikers.

Betrouwbare oplossing voor een betere ‘last mile’ 
Verkeer dat afkomstig is uit uw cloudomgevingen kan vertraging oplopen op het 
moment dat het in een legacy WAN terechtkomt. Geavanceerde oplossingen 
reserveren extra bandbreedte specifiek voor het laatste stukje verbinding tot de 
externe vestiging. Op deze manier hebben uw gebruikers nooit last van langzame 
verbindingen, ongeacht locatie.

Terug naar inhoudsopgave
↑
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Innovatie is de toekomst. 
Citrix geeft de toon aan met 

een compleet nieuwe aanpak 
om bedrijfskritische data te 

beschermen.
— Jeff Kater, Director of IT, KDFA
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Geïnformeerde beslissingen met 
maximale zichtbaarheid en inzicht 
– in het hele ecosysteem
Weten wat er met uw data in het hele ecosysteem gebeurt, is 
essentieel om uw teams productief en uw organisatie veilig te 
houden. Een predictieve oplossing die speciaal is ontwikkeld voor 
hybride architecturen maakt het mogelijk om problemen met de 
netwerkperformance en securitydreigingen snel en efficiënt te 
identificeren, te beoordelen, op te lossen én te optimaliseren.

Oplossingen om aanvallen op uw netwerk en apps te slim af te zijn
Met alle cloudservices van nu is de kans groot dat uw organisatie met 
nieuwe gevaren te maken krijgt. De juiste oplossing houdt uw data veilig 
op elke locatie – in de netwerk-, web- en applicatielaag. Met end-to-end 
security inclusief een volledig geïntegreerde web application firewall 
(WAF) kunt u alle mogelijke (netwerk)gevaren aan, van DDoS-aanvallen  
en SQL-injection tot cross-site scripting en SSL-aanvallen.

Analytics met machine learning en artificial intelligence (AI) 
AI en machine learning zijn krachtige tools om inzicht te krijgen in het 
gedrag en de behoeften van gebruikers. Ze maken continue optimalisatie 
mogelijk, evenals geïnformeerde voorspellingen en meer innovatie. 
Deze tools kunnen ook leren hoe ze nieuwe, onbekende gevaren moeten 
identificeren en aanpakken. 
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Concreet bruikbaar inzicht 
Data boven water krijgen is het probleem niet. Maar te veel data zonder 
bruikbare informatie is ook niet goed. Wat organisaties nodig hebben, is 
een oplossing die data bij elkaar brengt in een handige tool. Dit maakt het 
mogelijk om patronen te ontdekken en steeds opnieuw verbeteringen 
aan te brengen. Afwijkingen worden in real time gemeld, zodat uw teams 
meteen in actie kunnen schieten.

Analyse van het gebruikersgedrag 
Wanneer u weet wat uw gebruikers doen, kunt u de efficiëntie en het 
gebruik verbeteren. Doen ze iets vreemds of verdachts, dan kunt u 
meteen ingrijpen om gevoelige data te beschermen.

Analytics voor applicaties 
Wanneer het mogelijk is om applicaties te builden en te testen, krijgt 
u meer inzicht in hoe ze werken en presteren. U weet dan beter hoe 
u de wendbaarheid kunt verbeteren en neemt beter geïnformeerde 
beslissingen over welke apps het best presteren, welke onmisbaar zijn 
voor het succes van de organisatie en welke het grootste risico inhouden.
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Een allesomvattende securityaanpak

Gebruiker Netwerk
CDN en 

multicloud
Bron van 
content

Externe 
medewerkers

Medewerkers in 
andere kantoren

Internet Content Delivery Network 
(CDN) en multicloud

Zakelijke applicaties,  
SAAS en internet

Zichtbaarheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige toegang in de hele infrastructuur
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Een netwerkoplossing die uw organisatie vooruit helpt
Wanneer uw organisatie overstapt naar de cloud, is een veilige, betrouwbare netwerkoplossing essentieel om  
aan de toekomstige behoeften van uw organisatie te voldoen. Citrix Networking gaat verder dan traditionele WAN-,  
ADC-, beheer- en analyseoplossingen. Citrix biedt u een complete oplossing van een nieuwe generatie om een 
consistente en geweldige ervaring mogelijk te maken – voor zowel de IT-afdeling als de gebruikers. 

Het maakt niet uit op welk punt u bent aanbeland op uw reis naar de multi-, hybride of private cloud, wij kunnen u 
altijd helpen. 
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