
Hoogste tijd voor een moderne 
digitale workspace

Bied uw apps en desktops aan vanuit 
de cloud met Citrix Workspace en 
Azure Virtual Desktop.



Is het desktop- en app-beheer van uw IT-afdeling 
klaar voor de digitale transformatie?
IT-afdelingen van elke omvang passen hun desktopbeheer 
regelmatig aan om de ideale balans te vinden tussen 
gebruikerservaring, security en IT-overhead. Nieuwe 
desktopimages, automatische implementaties, server-based remote 
desktops, virtuele applicaties... er komt vaak enorm veel bij kijken. 
On-premise Virtual Desktop Infrastructure (VDI) heeft tot 
ingrijpende veranderingen geleid in het IT-landschap. Virtuele 
desktops en apps die vanuit de cloud worden aangeboden, maken 
nu geweldige nieuwe voordelen mogelijk als het gaat om schaal, 
kosten en ondersteuning. Maar hoe doet u dat?

Met de juiste oplossing pakt u 
deze uitdagingen aan en 
maakt u van uw digitale 
workspaces een groot succes.
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De volgende overwegingen zijn belangrijk 
voor organisaties die een moderne 
werknemerservaring nastreven.

Infrastructuur met zware kapitaalinvesteringen is beperkt 
schaalbaar
On-premise VDI vereist aanschaf en onderhoud van servers, 
hypervisors, networking, storage en images. Starre on-premise 
infrastructuur maakt het voor organisaties onmogelijk om snel te 
reageren op pieken in de vraag of nieuwe gebruikssituaties.

De cloud maakt het plannen van capaciteit en kosten eenvoudig
In tegenstelling tot on-premise implementaties zijn desktops in de 
cloud specifiek ontworpen om schaalbaar te zijn en dus om tijd en 
geld te besparen. Met realtime provisioningtools is de IT-afdeling 
perfect voorbereid op piekmomenten en groei op langere termijn 
zonder dure over- of underprovisioning van infrastructuurhardware.

De ervaring die medewerkers hebben, is cruciaal
Als de infrastructuur-, netwerk- en performanceplanning te 
wensen overlaten, kan dit leiden tot traag inloggen, haperende 
video en een gebrekkige gebruikerservaring in het algemeen. 
Mensen beginnen zich aan het systeem te ergeren. 
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Een moderne digitale workspace is gebouwd op de allerbeste oplossingen van Citrix en Microsoft. Het virtualiseren van Windows 
10-desktops in Azure wordt mogelijk gemaakt door Azure Virtual Desktop (het vroegere Windows Virtual Desktop), een onderdeel van 
Microsoft 365 dat desktopvirtualisatie in de cloud sterk vereenvoudigt. De Citrix Virtual Apps and Desktops service voorziet in een rijke 
beheerlaag en biedt de IT-afdeling alle kracht en flexibiliteit om elke desktop of app aan te bieden – van Windows en Linux tot webapps en 
SaaS. Helemaal bovenaan bevindt zich Citrix Workspace met zijn krachtige Citrix HDX protocol en uniforme, veilige en intelligente 
workspace-ervaring voor uw gebruikers.

Citrix is al meer dan 30 jaar leider op het gebied van 
desktop- en applicatievirtualisatie. We hebben altijd met 
Microsoft samengewerkt om deze uitdagingen aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat cloud-native 
desktopvirtualisatie eenvoudiger te beheren wordt, beter 
betaalbaar, en vooral ook eenvoudiger te gebruiken.

Gerenommeerd leider op het gebied 
van desktop- en app-innovatie

Citrix en Microsoft maken uw 
desktopbeheer veiliger, flexibeler 
en efficiënter
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Citrix maakt optimaal gebruik 
van Azure Virtual Desktop
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De overstap naar de cloud is vaak een ingrijpend IT-project met veel schakels. Citrix biedt niet alleen het beste uniforme beheer van uw 
virtuele desktopinfrastructuur, maar maximaliseert ook uw cloudinvestering door alle mogelijkheden van uw Azure Virtual 
Desktop-licentie goed te benutten zodat u alle gebruikersscenario’s optimaal kunt ondersteunen.

Citrix Workspace biedt volledige ondersteuning van Windows 10-multisessie-desktops (alleen beschikbaar als onderdeel van Azure 
Virtual Desktop) en stelt tegelijk uw on-premise investeringen, systemen en policy’s veilig. Citrix Virtual Apps and Desktops service 
biedt u alle flexibiliteit met hybride beheer van on-premise apps en desktops, naast Azure Virtual Desktop. Deze mogelijkheden zijn 
essentieel voor een soepele migratie van on-premise naar de cloud en ondersteuning van extra use cases rondom uw apps en desktops.

Met Citrix krijgt u volledig cloudbeheer van virtuele apps en 
desktops, zowel on-premise als in Azure. Kort uw time-to-value in 
door bottlenecks weg te werken met een gestroomlijnde uitrol van 
virtuele workloads. Verbeter het systeembeheer met centraal 
beheerde images, application layering en geavanceerde analytics 
van Citrix.

Desktopbeheer is beter met Citrix
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Werk beter samen met 
Citrix en Microsoft Teams
Mede als gevolg van de coronapandemie van 2020 is het gebruik van Microsoft 
Teams gestegen tot 115 miljoen dagelijks actieve gebruikers (gegevens oktober), 
een toename van 700 procent ten opzichte van januari. Microsoft 365-gebruikers 
hebben op één dag meer dan 30 miljard samenwerkingsminuten gegenereerd.¹ 
Deze enorme vraag naar virtuele samenwerking maakt dat de IT-afdeling deze 
virtuele ervaring net zo natuurlijk en soepel moet laten verlopen als persoonlijk 
contact. Verbroken verbindingen, haperende video en trage apps zijn 
ontoelaatbaar.

Azure Virtual Desktop met Citrix Workspace lost dit op door de meest complete 
en betrouwbare Teams- en Microsoft 365-appervaring te creëren. Citrix 
optimaliseert Microsoft Teams met HDX RealTime Media Engine, wat resulteert 
in duidelijke, heldere spraak en video in hoge definitie, en daardoor productieve, 
betrokken medewerkers die nu kunnen samenwerken vanaf elke locatie met elk 
Windows-device.

Deze high-definition ervaring is niet beperkt tot alleen Microsoft 365 en Teams. 
Andere apps (Windows, Linux, web of SaaS) hebben ook deze betere 
gebruikerservaring en de security en schaalbaarheid van Citrix Workspace.

5Citrix.nl  |  e-book  |  Hoogste tijd voor een moderne digitale workspace  |  Citrix ©2021



Uw desktops en apps zijn niet gecentraliseerd, 
maar uw beheer daarvan mogelijk wel
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De meeste organisaties hebben lopende investeringen in on-premise applicaties en desktops, waaronder applicatievirtualisatie en VDI. 
Alles in één keer overzetten naar de cloud, is niet tijd- en kostenefficiënt. De middenweg is een hybride cloudstrategie. Een hybride 
strategie maakt het mogelijk om virtuele apps en desktops in eigen tempo naar de cloud te brengen zonder bestaande investeringen en 
kennis zomaar overboord te gooien. U begint bijvoorbeeld met één applicatie, service of desktopworkload, en daarna houdt u een 
evaluatiemoment: zou het beter zijn om volledig over te stappen op de cloud? Of is een langzamere, meer stapsgewijze aanpak beter?

Citrix biedt volledig hybride cloudbeheer van Azure Virtual Desktop-workloads naast on-premise implementaties of bestaande 
VDI-implementaties in de cloud. Beheerders kunnen meerdere omgevingen beheren vanuit Citrix Virtual Apps and Desktops service en de 
beste omgeving kiezen voor verschillende gebruikersbehoeften of soorten data. De tools die Citrix biedt voor het systeembeheer, zoals 
image management, application layering en geavanceerde analytics, kunnen ook worden gebruikt voor Azure Virtual Desktop.

Automatische schaalbaarheid en provisioning

Geoptimaliseerde performance 

Realtime, end-to-end zichtbaarheid

Verbeterde inlogsnelheden

Beheer van images en profielen

Citrix.nl  |  e-book  |  Hoogste tijd voor een moderne digitale workspace  |  Citrix ©2021

Citrix biedt²

Azure 
Virtual Desktop



Kies het traject naar digitale workspaces 
dat bij u past
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Citrix helpt u uw desktops en apps te verplaatsen naar de cloud op de manier die het beste bij u past. Kies de Citrix Virtual Apps 
and Desktops service die het beste bij uw organisatie past, of u nu Citrix Virtual Apps and Desktops of Citrix Virtual Apps and 
Desktops Standard for Azure (voorheen Citrix Managed Desktops) gebruikt vanuit Citrix Cloud, of dat u uw Citrix Workspace 
oplossing wilt uitbreiden. Wat uw behoeften ook zijn, eenvoudig, flexibel of uitgebreid, Citrix heeft altijd een moderne Digital 
Workspace oplossing voor u.

Hoe ziet u het?
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Snelste en eenvoudigste manier om Win-
dows-apps en -desktops uit te rollen

Eenvoudig

Citrix Virtual Apps and Desk-
tops Standard for Azure

Geavanceerd beheer, monitoring, 
provisioning en gebruikerservaring

Flexibel

Citrix Virtual Apps and Desk-
tops Premium

Uitgebreide digitale workspace voor al uw 
resources

Uitgebreid

Citrix Workspace 
Premium Plus



Belangrijkste use cases voor digitale workspaces
Citrix Workspace met Azure Virtual Desktop is ideaal voor het moderniseren van de werkplek en het oplossen van zakelijke behoeften op 
zowel korte als lange termijn.

Wendbaarheid van de organisatie
Van piekmomenten (seizoensgebonden of anderszins) tot 
fusies en overnames, implementeer razendsnel virtuele 
desktops en apps voor alle gebruikers zonder de complex-
iteit en kosten van traditioneel desktopbeheer.

Mobiele medewerkers
Geef elke medewerker snelle, naadloze toegang tot 
desktops en apps – in één klik – vanaf elke locatie. Het 
intelligente systeem brengt alle relevante zaken automa-
tisch samen in eenvoudige workflows, zodat u meer kunt 
doen.

Security en compliance
Bescherm alle data van uw organisatie zonder de productivi-
teit van medewerkers te hinderen. Apps en wachtwoorden 
blijven beschermd en realtime inzicht in het gebruikersge-
drag resulteert in snellere detectie en blokkering van gevar-
en. Centraal beheer van data maakt het gemakkelijker om 
wet- en regelgeving na te leven.

Bedrijfscontinuïteit
Creëer een business continuity plan dat werken op afstand 
tot norm verheft – in plaats van uitzondering – zodat medew-
erkers kunnen blijven werken vanaf elke locatie en in alle 
omstandigheden.
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De beste app- en desktopoplossing voor 
vandaag, morgen en de toekomst

In de toekomst worden apps en desktops aangeboden vanuit de cloud. 
Hoog tijd om te beginnen met uw overstap. U bent in goed gezelschap. 
Circa 76 procent van de organisaties werkt aan een hybride 
cloudstrategie, gelokt door alle voordelen die de cloud belooft.2 De 
coronacrisis heeft de behoefte alleen maar versneld en medewerkers en 
organisaties opnieuw laten stilstaan bij hun manier (en locatie) van werken.

Citrix en Microsoft willen een en ander mogelijk maken voor bedrijven 
en organisaties van elke omvang. Citrix en Microsoft maken de 
cloudtransformatie eenvoudiger en zorgen samen voor een snelle 
acceptatie van digitale workspaces, wat organisaties wendbaarder en 
medewerkers productiever maakt en de algehele security aanscherpt.

Met Citrix en Microsoft creëert u hybride digitale workspaces voor 
vandaag en morgen.
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Begin nu aan uw overstap naar 
een moderne digitale workspace.

Ga naar more.citrix.com/WVD
Probeer een demo
Praat met een expert
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https://www.citrix.nl/global-partners/microsoft/windows-virtual-desktop.html
https://www.citrix.com/nl-nl/lp/demo/citrix-workspace.html#/start
https://www.citrix.com/nl-nl/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry/
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