
Veilig hybride werken: 
Hoe DaaS het traditionele  
VDI-model moderniseert
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De beveiliging van 
het nieuwe hybride 
werken
De opkomst van hybride manieren van werken heeft ertoe 
geleid dat medewerkers nu snelle en veilige toegang tot apps 
en desktops willen wanneer ze op afstand aan de slag gaan. 
Als gevolg hiervan kent technologie die hybride medewerkers 
op een veilige manier toegang biedt tot de systemen van de 
organisatie (zonder in te leveren op efficiëntie), een snelle groei. 

Organisaties kiezen nu voor Desktops-as-a-Service (DaaS) en 
VDI om de security van het hybride werken aan te scherpen. 
Citrix DaaS kan uw transitie van on-premise naar de cloud 
ondersteunen, zodat u uw gebruikers meer vrijheid en 
security biedt, de productiviteit en security van uw organisatie 
verbetert, het beheer van devices stroomlijnt en de kosten 
verlaagt.
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De vraag naar hybride werkmodellen.
Er zijn nu meer medewerkers dan ooit die profiteren van de 
voordelen van flexibel werken. Geschat wordt dat in 2022 31% 
van alle medewerkers zal werken op afstand of in een hybride 
variant daarop. 

De VS loopt voorop: hybride medewerkers of medewerkers op 
afstand maken nu 53% van het Amerikaanse personeelsbestand 
uit. In 2025 is dat bijna 60%.

IT-afdelingen hebben flexibele oplossingen nodig om deze 
nieuwe ontwikkeling te ondersteunen.

van alle medewerkers werkt 
hybride of op afstand 

van het Amerikaanse 
personeelsbestand,  

tot bijna 60% in 2025 

31%

53%
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Wat is het verschil 
tussen VDI en DaaS?
Beide systemen bieden desktopoplossingen voor zowel het 
mkb als grote organisaties. Het belangrijkste verschil tussen 
VDI en DaaS is echter hoe ze worden gebouwd en beheerd.

Bij VDI wordt het besturingssysteem van de desktops meestal 
on-site beheerd in het datacenter van de organisatie, waarbij 
implementaties en updates in-house worden verzorgd. Uw 
IT-afdeling is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle 
hardware en alle softwarematige verbeteringen. 

VDI werd breed gebruikt, maar de grootste voordelen waren 
weggelegd voor grote organisaties in gereguleerde sectoren 
die hun data on-premise moesten houden.
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DaaS is een desktopvirtualisatieplatform dat infrastructuur 
en beheertools (en het onderhoud daarvan) op een veilige 
manier aanbiedt in de cloud. DaaS wordt op abonnementsbasis 
verzorgd door een externe serviceprovider. Dit omvat alles  
van implementatie en security tot upgrades en onderhoud. 
DaaS-infrastructuur wordt gehost in de cloud en neemt dus 
geen ruimte in beslag op eigen hardware van de organisatie.

DaaS-oplossingen worden vaak volledig gehost, maar sommige 
oplossingen hebben flexibele opties om zelf te bepalen waar 
workloads worden ondergebracht. Deze flexibiliteit is geschikt 
voor sterk gereguleerde sectoren en vermijdt vendor lock-in. 

Dergelijke ‘Hybrid DaaS‘ implementaties hebben wat beheer 
en onderhoud betreft dezelfde voordelen als Desktops-as-a-
Service, terwijl de eigen IT-afdeling toch alle controle behoudt 
over de workloads die in het datacenter draaien.

Hybrid DaaS biedt maximale flexibiliteit om on-premise en 
cloudomgevingen samen te beheren, met snelle provisioning, 
gestroomlijnd cloudbeheer en uitgebreide tools om oplossingen 
voor het hybride werken aan te bieden.

6Citrix  |  Veilig hybride werken



Nu het aantal medewerkers op afstand toeneemt, 
zullen organisaties die hun gebruikers laten 
werken met DaaS, merken dat het onderling 
contact daarmee gemakkelijker verloopt.

Moderne DaaS-oplossingen kunnen de uitdaging 
van het nieuwe werken perfect aan en bieden 
extra security en productiviteit. Is uw huidige 
systeem voor toegang op afstand verouderd, dan 
kunt u problemen ondervinden als:

De uitdagingen van een 
model voor werken op 
afstand

• Inefficiënte communicatie  als gevolg van 
systeembeheerders die continu bezig zijn met het updaten 
van tools zoals Zoom, Microsoft Teams en Slack op allerlei 
verschillende locaties.

• Grote kans op datalekken door het toegenomen aantal 
kwetsbaarheden in de endpoint security en het onvermogen 
om VPN’s te implementeren op grotere schaal.

• Slechte gebruikerservaring als gevolg van de hogere  
latency wanneer gebruikers toegang proberen te krijgen  
tot gecentraliseerde VDI-applicaties.

• Escalerende bedrijfskosten  wanneer verouderde servers 
en on-premise infrastructuur in gebruik blijven, evenals 
de kosten van het implementeren en beheren van fysieke 
devices op allerlei verschillende locaties.

• Uitdagingen m.b.t. datacenters wanneer capaciteit of  
IT-personeel gebonden is aan specifieke datacenters en  
snel op- en afschalen niet mogelijk is.

7Citrix  |  Veilig hybride werken



Waarom kiezen 
organisaties voor DaaS?
Voor sommige IT-managers kan het idee om over te stappen 
naar de cloud riskant aanvoelen. In het Cloud Security-
rapport van 2021 gaf 96% aan cloudsecurity een grote zorg 
te vinden. Bijna 40% noemde een gebrek aan gekwalificeerd 
personeel, problemen met datasecurity en naleving van wet- en 
regelgeving als belangrijke obstakels.

Wat dit betekent, is dat medewerkers met veilige cloudapps en 
toegang op afstand kunnen profiteren van een gestroomlijnder, 
productiever werkmodel. DaaS is een manier om uw datacenter 
te moderniseren: verouderde infrastructuur kan verdwijnen en er 
kunnen nieuwe technische applicaties worden geïmplementeerd 
voor uw medewerkers.

noemde een gebrek aan 
gekwalificeerd personeel, 

problemen met datasecurity en 
naleving van wet- en regelgeving 

als belangrijke obstakels.

van de deelnemers noemde 
cloud security als zorg. 

40%

96%
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IT-besparingen (lagere 
hardwarekosten per jaar).

van de IT-professionals zegt dat 
de IT-kosten met 30-50% dalen.

56%

47%

Met Daas kunt u de toegang van gebruikers 
centraliseren en de kans op gegevensverlies 
door diefstal, verlies en schade van endpoints 
beperken, wat resulteert in de volgende voordelen:

• Geoptimaliseerde kosten: DaaS verlaagt de opstartkosten 
(kopen en opsturen van nieuwe desktops) en vermindert de 
onderhoudskosten die nodig zijn voor eigen infrastructuur, 
zoals on-premise VDI-servers. 

 Met een cloudgebaseerd abonnement zijn de maandelijkse 
kosten beter voorspelbaar en flexibeler met betrekking tot 
het aantal gebruikers dat toegang heeft tot uw systeem.  
U kunt aanzienlijke IT-besparingen realiseren en de 
hardware-uitgaven verlagen met 56% per jaar.

  47% van de IT-professionals zegt dat de IT-kosten op lange 
termijn met 30-50% dalen bij gebruik van infrastructuur en 
apps in de cloud.
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• Hogere productiviteit: Gebruikers hebben op elk gewenst 
moment vanaf elk device toegang tot desktops, internet, 
Windows- en Linux-applicaties en data, op een volstrekt 
veilige manier. Data en services zijn niet langer geïsoleerd. 
Medewerkers op afstand hebben vanaf elk verbonden device 
toegang tot alle systemen van de organisatie. 

   Voor bestaande VDI-beheerders resulteert de transitie 
naar DaaS in lagere energiekosten doordat het beheer en 
onderhoud van infrastructuur wegvalt. Met Hybrid DaaS is 
dit ook het geval als ze hun workloads in een on-premise 
datacenter willen houden. 

• Vereenvoudiging van IT-activiteiten: De cloud maakt het 
overbodig om VDI-servers uit te bouwen of computers te 
bezorgen aan elke nieuwe werknemer. In plaats daarvan 
maakt u toegang op afstand tot desktops mogelijk zonder 
nieuwe devices naar werknemers te sturen, wat de 
schaalbaarheid van zowel de uitrol als het beheer sterk 
verbetert.
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Cloud security is een van de grootste aandachtspunten voor 
organisaties die naar de cloud willen overstappen. De kosten  
van een datalek liggen nu op gemiddeld 4,2 miljoen dollar,  
de hoogste kosten in zeven jaar. 

Zo maakte 64% van de deelnemers aan het Cloud Security-
rapport van 2021 zich zorgen over dataverlies, terwijl 62% 
zich zorgen maakte over de privacy en vertrouwelijkheid van 
gegevens. 

Moderne DaaS-implementaties verifiëren de devices van 
gebruikers en beschermen deze tegen malware en phishing. 
DaaS-oplossingen bieden meer fijnmazigheid en meer controle 
over devices van eindgebruikers. Ze zijn een belangrijk 
hulpmiddel bij het beschermen van gevoelige informatie en 
helpen bij het voorkomen van datalekken en besmetting. 

11

Drie manieren waarop 
DaaS veiliger is dan 
traditionele VDI

van de deelnemers aan het 
Cloud Security-rapport van 

2021 maakte zich zorgen over 
dataverlies en datalekken.

maakte zich zorgen over de 
privacy en vertrouwelijkheid 

van gegevens.

64%

62%
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1. Adaptieve authenticatie en toegangspolicy’s

Met Citrix Secure Private Access kunnen devices van 
gebruikers worden gescand vóór en na het opzetten van een 
gebruikerssessie. Systeembeheerders bepalen heel gemakkelijk 
zelf hoe de toegang tot apps moet worden geauthenticeerd 
en geautoriseerd op basis van gebruikerslocatie en 
devicestatus. Dit maakt het voor klanten mogelijk om dezelfde 
authenticatiepolicy’s te implementeren in zowel de DaaS- als de 
niet-DaaS-omgeving.

Adaptieve toegangspolicy’s maken het mogelijk om gebruikers 
te autoriseren en toegang tot apps te bieden op basis van de 
risicoscore, rol, locatie en status van hun specifieke device. Met 
Citrix DaaS bepaalt de klant precies wat gebruikers mogen doen 
nadat ze zich op hun virtuele desktop of VDI-desktop hebben 
aangemeld. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het gebruik van 
netwerkstations onmogelijk te maken voor gebruikers die zich 
aanmelden vanaf een unmanaged device. 
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2. Veilige toegang voor unmanaged devices 

De opkomst van werken op afstand en het gebruik van 
persoonlijke devices heeft tot nieuwe uitdagingen geleid als het 
gaat om security. Als er geen zicht is op de status van het device 
van een gebruiker en niet bekend is via welke netwerken hij/
zij zich aanmeldt, kunnen IT-teams zich niet verdedigen tegen 
bijvoorbeeld keyloggers en screencaptures.

DaaS beschermt apps door unmanaged devices toch een veilige 
vorm van toegang te bieden door toetsaanslagen te scramblen 
en screenshots terug te sturen als leeg scherm. Op deze manier 
blijven de applicaties en gevoelige data van de organisatie toch 
beschermd. 
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3. Detectie van securityrisico’s 
Citrix Analytics for Security automatiseert uw 
security op basis van gebruikersgedrag en 
gedetecteerde afwijkingen. Gebruikers krijgen 
een score op basis van hun gedrag, wat het 
mogelijk maakt om gebruikers met een hoog 
risico te identificeren.

Deze risicoscore kan vervolgens worden 
gebruikt in combinatie met Secure Private 
Access om de applicatiebescherming te 
automatiseren.

Met Citrix DaaS kunnen schadelijke activiteiten 
en dreigingen proactief worden gedetecteerd en 
opgelost. Geautomatiseerde acties voorkomen 
schade, zodat de IT-afdeling wordt ontlast en de kans 
op inbreuken wordt geminimaliseerd.

Deze policy’s gelden niet alleen op het moment 
van aanmelden. De deviceparameters en 
risicoscores worden gedurende de volledige 
gebruikerssessie geëvalueerd, waarbij de vereiste 
securitymechanismen automatisch worden toegepast.
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Alleen Citrix is in staat 
om het grafische geweld 
van zware 3D- en CAD-

applicaties, of van andere 
applicaties in de zorg 
of technische sector, 
te ondersteunen, ook 

wanneer de bandbreedte 
beperkt is of wanneer 

grote afstanden overbrugd 
moeten worden.

Alleen Citrix ondersteunt 
een breed ecosysteem 

van vendors die telefonie, 
spraak/video en unified 

communications 
aanbieden.

Alleen Citrix maakt 
toegang mogelijk vanaf 

elk device (desktop, 
mobiel, ChromeOS en 

thin client) met een 
‘native-like’ ervaring.

Citrix DaaS biedt medewerkers op afstand 
toegang tot apps en data vanaf elke locatie, 
met een on-site service.

Voordelen voor 
medewerkers op afstand
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Nu organisaties het werken op afstand beter beginnen te 
organiseren, is er behoefte aan betere desktoptechnologie om 
medewerkers aan te trekken en vast te houden, zonder in te 
leveren op security.

Organisaties die groeien en extra mensen nodig hebben, 
moeten hun IT-oplossingen kunnen opschalen.

HDI is een toonaangevende internationale 
verzekeringsmaatschappij met het hoofdkantoor in Frankfurt 
en meer dan 60 kantoren in Brazilië. HDI is gespecialiseerd in 
het verzekeren van bedrijfsrisico’s.

Citrix in de praktijk: HDI
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Om minder woon-werkverkeer te hebben, zijn sinds 2020  
steeds meer medewerkers op afstand aan de slag gegaan.  
Die ontwikkeling brengt echter meer securityrisico’s met zich mee. 
Aangezien VPN’s moeilijk te beheren en minder goed schaalbaar 
zijn, moest HDI voor zijn digitale workspaces de overstap maken 
naar een cloudgebaseerd platform. “Om beter te kunnen werken op 

afstand en de prestaties van 
ons snel toenemende aantal 
thuiswerkers te verbeteren, 
hadden we zware investeringen 
in servers moeten doen om het 
aantal virtuele machines uit te 
breiden.” 

— Gilliard Delmiro, CTO van HDI

• Citrix Workspace heeft hun digitale transformatie 
gestimuleerd met een intelligent cloudgebaseerd platform 
voor digitale workspaces.

• Citrix Secure Workspace Access heeft toegang zonder VPN 
en met SSO mogelijk gemaakt voor de web- en SaaS-apps 
van HDI.

• Citrix ADC staat in voor de load balancing van het 
netwerkverkeer.

• Citrix Endpoint Management heeft veilig beheer van alle 
devices mogelijk gemaakt vanaf één platform.

• Citrix Cloud is de beheerlaag.

Citrix oplossing voor HDI: 
Veilige toegang tot de cloud 
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• Toegang zonder VPN op basis van SSO: De gebruikers van 
HDI hebben maar één set gebruikersgegevens nodig om 
toegang te krijgen tot hun verschillende web-, on-premise 
en cloudapps, wat hun productiviteit op afstand sterk 
verbeterd.

• Betere security: Hun IT-team heeft nu meer controle over de 
gebruikerstoegang, wat de algehele security en compliance 
heeft verbeterd.

• Eenvoudige onboarding: Het toevoegen van nieuwe 
medewerkers verloopt nu snel en eenvoudig.

• Meer inzicht: Met Citrix Performance Analytics kan de 
gezondheid van apps worden geïdentificeerd om mogelijke 
problemen te vinden die gebruikers kunnen tegenkomen.

Voordelen van Citrix DaaS

“Met Citrix hebben we een  
manier gevonden om de 
productiviteit te verhogen en 
een betere werknemerservaring 
te bieden. We hebben werken 
op afstand veiliger gemaakt. 
Analytics verbetert de service 
die we gebruikers bieden.” 

— Gilliard Delmiro, CTO van HDI
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Veilig hybride werken met Citrix
Citrix DaaS is gebouwd op een robuust platform dat de nieuwste functies biedt, de configuratie 
vereenvoudigt en de IT-overhead reduceert, zonder lopende investeringen in on-premise 
datacenters over boord te gooien.

• Hybrid DaaS biedt maximale flexibiliteit om on-premise en cloudomgevingen samen te 
beheren, met snelle provisioning, gestroomlijnd cloudbeheer en uitgebreide tools om 
oplossingen voor het hybride werken aan te bieden. 

• DaaS for Azure of Google Cloud kan een krachtige, eenvoudig te beheren DaaS-ervaring 
bieden, samen met infrastructuur en een public cloud naar keuze. De oplossing kan in een 
marketplace worden gekocht en naar behoefte worden uitgebreid.

Het uitrollen van fully managed cloudapps en -desktops is een kwestie van enkele minuten met 
Citrix DaaS Standard for Azure. Afschalen is al even snel en gemakkelijk.

Ontdek hoe u uw IT-afdeling kunt moderniseren met een veilige, eenvoudig te beheren 
cloudoplossing en de allerbeste service kunt bieden aan uw gebruikers.
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Bent u er klaar voor?
Ontdek hoe u een flexibele werkomgeving 
creëert met Citrix. Neem voor meer  
informatie contact met ons op via  
https://www.citrix.nl/products/citrix-daas/ .
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