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Inleiding 
De digitalisering zet door. Organisaties stappen massaal 
over naar de cloud en hybride en multicloud-omgevingen 
worden de norm. Multicloud-omgevingen maken de 
mobility, flexibiliteit en security mogelijk die organisaties 
willen. Anderzijds is de application delivery veel complexer 
geworden. 

Om opnieuw grip te krijgen op uw applicaties en alle 
economische voordelen van de cloud te benutten, hebt 
u een Application Delivery Controller (ADC) nodig met 
een beheer- en orchestration-platform dat uw volledige 
applicatie-infrastructuur inzichtelijk maakt. 

In dit e-book bespreken we zes must-haves voor het 
faciliteren van een allesomvattende aanpak van uw 
application delivery, van uw datacenter(s) naar de public 
cloud en via het WAN naar al uw vestigingen en andere 
locaties op afstand.

←  Pag. 2   |   Pag. 4  →
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In 2020 gebruikt meer dan 
90% van de organisaties 
meerdere cloudservices 

en platforms.

— IDC FutureScape:  
Worldwide Cloud 2018 Predictions

↑Terug naar 
inhoudsopgave
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End-to-end zicht op het netwerk
Aan de schaalbaarheid en flexibiliteit van de cloud hebt u helemaal niets als uw applicaties niet optimaal presteren of uw data 
niet veilig is. Om ook de applicatieperformance en security hoog te houden hebt u een ADC nodig die op zo’n manier integreert 
met het beheerplatform dat u al uw ADC’s kunt zien vanuit één console en waarbij het niet uitmaakt of een applicatie lokaal wordt 
aangeboden of vanuit de cloud.
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“Als organisaties de operationele 
uitdagingen van de hybride 
multicloud onder controle willen 
krijgen, zullen ze al hun resources 
zichtbaar moeten maken en de 
performance moeten beheren 
over de omgevingen heen. Alleen 
dan wordt de infrastructuur van 
de organisatie een concurrentie-
voordeel in plaats van een risico.”

— Forbes.com

Terug naar 
inhoudsopgave
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Realtime analytics van de 
netwerkperformance
Met applicaties in het lokale datacenter en in de cloud 
– en gebruikers die daar toegang toe krijgen vanaf de 
meest uiteenlopende devices – wordt het erg lastig om 
de netwerkperformance te troubleshooten. Om maximale 
optimalisatie en uptime van applicaties mogelijk te maken,  
moet uw ADC integreren met een realtime analyticsplatform  
dat bruikbare informatie produceert over de volledige hybride  
of multicloud-omgeving.

Op deze manier krijgt u onmiddellijke feedback in de vorm van 
waarschuwingen. Het inzicht dat u verkrijgt, kunt u nu concreet 
gebruiken voor het beheer van de applicatieperformance, 
troubleshooting en security. 

2

“Te vaak wordt de netwerkperformance 
toereikend gevonden. Tot er iets verkeerd gaat. 
Organisaties moeten weten wat hun gebruik en 
de performance is. Zo krijgen ze een beter idee 
van de trends en kunnen ze hun capaciteit beter 
plannen.”

— Eric Hanselman, Chief Analyst, 451 Research

↑
←  Pag. 4   |   Pag. 6  →
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Geautomatiseerde uitrol van applicaties 
Omdat applicaties steeds vaker worden aangeboden vanuit de cloud, wordt automatisering van de 
ondersteunende services steeds belangrijker. Daarom moet u een ADC kiezen die integreert met een 
systeem voor workflowbeheer, zodat taken rond lifecycle management en provisioning kunnen worden 
geautomatiseerd. Uw IT-team kan sneller werken, met minder fouten en lagere kosten.

3

Betere wendbaarheid Lagere kosten dankzij  
concurrerende cloudtarieven 

Snellere uitrol van  
apps en services

35% 37%51%

Waarom slimme organisaties kiezen voor de (hybride) cloud
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On-demand schaalbaarheid  
De workload is nooit constant. Er zijn pieken en dalen 
volgens de seizoenen of bepaalde gebeurtenissen. Uw 
application delivery-infrastructuur moet op basis hiervan 
op en neer kunnen schalen (volgens condities die u zelf 
bepaalt), zodat u capaciteit in de cloud kunt gebruiken 
wanneer uw organisatie die nodig heeft.

Dit betekent dat uw ADC automatisch moet kunnen 
schalen met signalering in beide richtingen tussen de 
applicatie of de virtualisatielaag en de ADC. 

Cloud orchestration 
Het datacenter beweegt in de richting van een ‘software-defined’ 
model. Netwerkservices moeten op zo’n manier worden ingericht 
dat uw applicatie-infrastructuur ‘on-demand’ kan worden uitgerold. 
Om dit mogelijk te maken moet uw ADC worden aangestuurd 
met API’s, wat naadloze integratie met orchestration-platforms 
mogelijk maakt. De automatisering die hierdoor mogelijk wordt, 
kan worden gebruikt binnen en buiten de eigen organisatie.

4 5

“Het mooie aan de moderne cloud- en 
datacenterarchitectuur is dat je intelligente 
netwerk- en beheerpolicy’s kunt maken die 
on-premise systemen schaalbaar maken en 
zo nodig uitbreiding naar de cloud bieden.  
Deze naadloze cloud delivery maakt 
gebruikers continu productief.”

— DataCenter Knowledge.com

Terug naar 
inhoudsopgave
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Flexibel licentiebeheer 
Omdat de meeste ADC-devices werken met permanente 
statische licenties voor een specifieke throughput, is het niet 
ondenkbaar dat sommige devices onderbenut blijven en dat 
andere devices boven hun licentie gaan. 

Om de juiste flexibiliteit en schaalbaarheid te krijgen in uw 
hybride of multicloud-omgeving, hebt u licentiecapaciteit nodig 
die in een ‘pool’ wordt ondergebracht. Deze aanpak maakt het 
heel gemakkelijk om te schuiven met capaciteit, zowel in het 
lokale datacenter als in de cloud.
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Bij een recent onderzoek van IDC noemden organisaties de volgende vijf voordelen van  
een allesomvattende app delivery-strategie voor hybride en multicloud-omgevingen: 2

Hogere  
IT-efficiëntie

Meer aandacht voor 
strategische zaken 

Minder risico Lagere  
IT-kosten

Betere  
klantbetrokkenheid

Waarom is allesomvattende app delivery de juiste aanpak  
van uw hybride en multicloud-omgeving

Terug naar 
inhoudsopgave
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van de organisaties geeft aan dat  
hun netwerkinfrastructuur niet  

voldoet aan hun eisen voor  
application delivery vanuit  

de hybride cloud.

van de ondervraagde organisaties  
werkt aan een herevaluatie of  
aanpassing van hun netwerk- 

infrastructuur om de application  
delivery beter te kunnen  

ondersteunen in hybride en  
multicloud-omgevingen.3 

76% 94% 
van de organisaties zegt dat ze hun  
apps moeilijk naar de cloud kunnen  

migreren omdat de netwerk- 
infrastructuur in de weg zit. 

82% 

Tot slot 
Tijd om uw app delivery te optimaliseren vanuit de cloud
De meeste organisaties nemen hun netwerkinfrastructuur onder de loep om de application delivery vanuit 
de hybride en multicloud-omgeving te optimaliseren. Organisaties die deze stap niet zetten, lopen het risico 
achterop te raken.
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Kijk op citrix.nl en ontdek hoe u met Citrix Application Delivery Controller en Citrix Application Delivery 
Management uw applicatieperformance en gebruikerservaring verbetert en de productiviteit van uw 
medewerkers verhoogt.
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