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Moderne application delivery voor een adaptief, 
betrouwbaar netwerk

Hoe houdt u uw netwerk inzichtelijk en maakt u een 
betrouwbare, flexibele gebruikerservaring mogelijk nu 
applicaties opschuiven naar de cloud en DevOps steeds 
complexer wordt?

https://www.citrix.nl
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Snellere innovatie en expansie met een ‘cloud-first’ model

Organisaties kiezen voor een model dat de cloud voorop plaatst. Daarmee 
kunnen ze moderne vormen van application delivery toepassen en tegelijk hun 
bestaande resources optimaliseren. De komst van gedistribueerde workloads en 
microservice-applicaties heeft echter nieuwe lagen van netwerkcomplexiteit met 
zich meegebracht, wat de digitale transformatie en verdere expansie in de weg zit.

IT-leiders noemen networking en security de belangrijkste uitdagingen bij het 
ontwerpen van een flexibele infrastructuur die de organisatie wendbaar maakt en 
een betrouwbare gebruikerservaring biedt. Daarom kiezen ze voor één platform 
dat innovatie en mobility mogelijk maakt en alle security en zichtbaarheid biedt 
die nodig is om goed aan risicobeheersing te doen.

“De hybride cloud heeft ons beheer vereenvoudigd. Het is geen logge 
infrastructuur meer waar we constant mee bezig moeten zijn.”

Dale Steggle, Architect, End User Technologies, Beazley

Minder complexiteit 
Bekijk het verhaal van deze Britse verzekeraar.

https://www.citrix.nl
https://www.citrix.nl/go/innovation-award/customer-innovation.html
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In 2020 gebruikt  

meer dan 90% 
-  IDC Futurescape: Worldwide 

Cloud 2018 Predictions

van de organisaties meerdere  
cloudservices en platforms

https://www.citrix.nl
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Hogere productiviteit en meer efficiëntie bij medewerkers

Voor succes in de moderne ‘cloud-first’ wereld moeten organisaties moderne 
applicaties kunnen gebruiken en beheren naast legacy applicaties. Traditionele 
Application Delivery Controllers (ADC’s) zijn een belangrijk hulpmiddel om 
de beschikbaarheid, performance en security hoog te houden, maar niet alle 
ADC’s zijn in staat om moderne en legacy applicatieomgevingen tegelijk te 
ondersteunen.

Netwerkteams hebben ‘unified application delivery’ nodig met een minder 
complexe infrastructuur, naadloze gebruikerservaring en overkoepelende 
zichtbaarheid, controle en security. De ADC moet de volgende eigenschappen 
hebben:

Eén platform voor traditionele en moderne app delivery

•  Een en hetzelfde platform om zowel traditionele als microservice-applicaties  
op een wendbare manier te kunnen ontwikkelen en aanbieden.

•  Ondersteuning van fysieke, virtuele, containergebaseerde en ‘bare metal’ 
formfactors voor de meest uiteenlopende omgevingen. 

Ondersteuning van hybride en multicloudomgevingen

•  Met een ‘cloud-first’ aanpak wat het aanbieden en uitrollen van applicaties 
betreft is implementatie mogelijk in alle diverse cloudomgevingen (on-premise 
en public clouds zoals Microsoft Azure, AWS en Google).

79%  

van de wereldwijde organi-
saties wil onderbrekingen in 
applicaties aanpakken met 
een uniforme application  
delivery-strategie 

IDC paper, gesponsord door Citrix, ‘Hoe zorgen organisaties voor 
gegarandeerde application delivery in de ‘Multi-Cloud’ wereld?’ Oktober 2017

https://www.citrix.nl
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Conversie en migratie van legacy apps naar microservice-architecturen

•  Maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om services die op een vroegere 
architectuur zijn gebaseerd om te vormen tot containergebaseerde 
microservice-applicaties. Ze kunnen hun gecontroleerde load balancing-
configuraties en securitypolicy’s nu heel gemakkelijk in productie brengen, een 
essentieel onderdeel van agile software development.

Integratie met automatiserings- en orchestration-systemen voor een 
eenvoudige uitrol van applicaties

•  Maakt selfservice voor ontwikkelaars mogelijk, evenals voorzieningen zoals 
geautomatiseerde configuratie van de load balancing. Dit optimaliseert de 
workflow en laat ontwikkelaars en IT nauwer samenwerken, wat de migratie naar 
DevOps application delivery soepel laat verlopen.

Een centraal systeem dat applicaties organisatiebreed inzichtelijk en beter te 
beheren maakt door middel van legacy en DevOps-microservices

•  Internationale expansie en medewerkers die op steeds meer locaties aan de 
slag gaan, dwingen IT-organisaties tot een centraal beheersysteem dat hun werk 
vereenvoudigt en bovendien compleet inzicht biedt in hun netwerkarchitectuur. Een 
ADC waarmee ze alle informatie over applicaties en infrastructuur kunnen benutten 
en de applicatieperformance en gebruikerservaring kunnen verbeteren, is essentieel. 

Een softwarecentrisch design met dezelfde codebasis

•  Vereenvoudigt de uitrol van applicaties over verschillende formfactors, 
hypervisors en cloudomgevingen heen. 

•  Eén API- en beheerplatform voor interoperabiliteit met elk orchestration-platform.

Een flexibel licentiemodel

•  Netwerkteams moeten de application delivery-infrastructuur dynamisch kunnen 
schalen om snel in te spelen op veranderingen. Licenties zitten in een ‘pool’ en 
kunnen worden gebruikt voor een datacenter of voor andere kantoren waar ook 
ter wereld. De licenties gelden bovendien voor elke wijze van implementatie van 
de ACD, fysiek of virtueel.
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Samen ruimen we alle obstakels weg die de veilige, 
moderne, adaptieve organisatie in de weg staan. 

Lees op citrix.nl/networking hoe dit in zijn werk gaat.
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