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Een extra krachtige 
digitale workspace
Hoe Citrix SD-WAN aan de basis ligt van 
een betrouwbaar WAN voor krachtige app, 
desktop en data delivery

https://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-PrepFutureWorkspaceProd-032918&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-PrepFutureWorkspaceProd-032918
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Alles draait om gebruikerservaring

U kent de voordelen van veilige digitale workspaces: het veilig aanbieden van apps, desktops en 
data, contextafhankelijke toegang, geavanceerde security en predictive analytics voor compleet 
inzicht in alle gebruikers, cloudomgevingen, datacenters en netwerken. Door ervoor te zorgen dat 
uw medewerkers de allerbeste gebruikerservaring hebben, laat u uw investering beter renderen. Uw 
gebruikers gaan er graag mee aan de slag en de productiviteit gaat omhoog.

SD-WAN-technologie maakt dit allemaal mogelijk, ongeacht of mensen werken vanuit een andere 
vestiging of een externe locatie op grote afstand van het datacenter. 

De voordelen:

1 2 3
Gebruik van 
de volledige 
beschikbare 
bandbreedte

Optimalisatie van de 
performance voor virtuele, 
web- en SaaS-apps zoals 
Office 365, maar ook 
andere bandbreedte-
intensieve apps zoals VoIP

Altijd beschikbare 
verbindingen 
met de hoogst 
mogelijke kwaliteit

“SD-WAN heeft de 
gebruikerservaring 
van het ene op het 
andere moment sterk 
verbeterd. Gewoon door 
extra bandbreedte vrij 
te maken en deze op 
een logische manier aan 
elkaar te koppelen.”

– Amir Rohani 
ICT Infrastructure Manager

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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Waarom traditionele WAN’s het onderspit 
delven

Mensen in externe kantoren en andere locaties op afstand zijn voor hun productiviteit sterk afhankelijk 
van de snelle en goede werking van hun digitale workspace. Als uw WAN kreunt onder alle multimedia- 
en HD-toepassingen, virtuele, web- en SaaS-apps, virtuele desktops en gesynchroniseerde data, dan 
gaat dat ten koste van de gebruikerservaring en uiteindelijk van de hele organisatie. Het probleem zit 
hem meestal niet in uw applicaties, maar in het WAN. 

Latency en congestion in het WAN kunnen de round-trip time (RTT) honderden of zelfs duizenden 
malen verhogen ten opzichte van een LAN. Als het bij een storing te lang duurt om een back-
up operationeel te krijgen, kunnen mensen niet normaal doorwerken en deze situatie leidt tot 
inkomstenderving. Zelfs de failover naar een reserveverbinding verloopt vaak niet snel genoeg om 
te voorkomen dat de sessie verbroken wordt. Is bovendien de prioritering van het verkeer niet goed 
geregeld, dan loopt u het risico dat uw bedrijfskritische apps zonder bandbreedte komen te zitten.

Nu steeds meer apps naar de cloud verhuizen, kiezen organisaties met veel verschillende locaties voor 
SD-WAN om daarmee een optimale digitale workspace te creëren, waarbij die externe locaties een veilige 
verbinding naar de cloud krijgen, het beheer wordt vereenvoudigd en het gemakkelijker wordt om  
in te spelen op bestaande en toekomstige netwerkvereisten. 

Bijna 60% van de 
organisaties werkt 
aan de installatie, een 
pilot of evaluatie van 
SD-WAN.1 

MPLS standaard 
queue

Client host SD-WAN SD-WAN

HDX

Virtual Apps 
and Desktops

Webapps

Media

Graphics

Printen

Audio

Internet

MPLS EF queue

SaaS-apps
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Dit hebt u 
wellicht al 

overwogen

Waarom dit niet 
meer werkt

Extra verbindingen 
nemen als reserve

• Een inactieve 
reserveverbinding 
biedt geen snelle 
failover waarbij de 
gebruikerssessie in de 
lucht blijft.

• Geen oplossing voor 
congestie, uitval dreigt.

Extra 
bandbreedte

• Resulteert in dure, 
tijdrovende MPLS-
upgrades.

• DSL en kabel voor de 
consumentenmarkt 
zijn niet altijd even 
voorspelbaar.

• Bandbreedte die 
als reserve dient, is 
zonder link aggregation 
onbruikbaar.

Meer branch 
office servers

• U wisselt 
bandbreedteproblemen 
in voor ander ongemak.

• Hogere kosten 
(beheer op afstand en 
datareplicatie).

Algemene optimalisatie 
met QoS van router

• Geen enkele 
mogelijkheid om 
verschillende typen 
HDX-verkeer te 
prioriteren, waardoor 
apps die gevoelig zijn 
voor congestie mogelijk 
niet goed werken.

Een ‘quick fix’ is geen oplossing

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-OptimizeNetworkCloud-040318&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-OptimizeNetworkCloud-040318
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Meer doen met een digitale workspace 

Citrix SD-WAN (het vroegere NetScaler SD-WAN) verhoogt de waarde van uw digitale workspace. 
Met deze oplossing creëert u een gevirtualiseerde netwerkinfrastructuur die iedereen een meer dan 
uitstekende gebruikerservaring bezorgt, ongeacht locatie of netwerkomstandigheden. 

Verschillende soorten WAN-verbindingen worden gevirtualiseerd en op een logische manier aan 
elkaar gekoppeld – inclusief voordelige breedbandverbindingen, 4G en LTE. Voortaan hebt u geen 
dure MPLS meer nodig om genoeg bandbreedte te creëren voor het betrouwbaar aanbieden van 
digitale workspaces aan kantoren en andere locaties op afstand. Video, multimedia, voice en andere 
veeleisende applicaties werken voor externe gebruikers en medewerkers in externe vestigingen even 
goed als in het interne LAN van de organisatie. Omvat de workspace ook Office 365, dan is Citrix SD-
WAN in staat om het Office-verkeer te detecteren, te classificeren en vervolgens te routeren naar de 
dichtstbijzijnde locatie van waaruit Office 365 wordt aangeboden. Ook dit is weer een manier om de 
gebruikerservaring te verbeteren. 

Een betrouwbaar netwerk geeft applicaties alle ruimte, biedt fijnmazig inzicht in het WAN-verkeer en 
optimaliseert de performance op de allerbelangrijkste plekken. Gebruikers kunnen elke keer opnieuw 
rekenen op een geweldige ervaring voor elke app. Uw organisatie gaat flexibeler en mobieler werken, 
en is daardoor productiever dan ooit.

Citrix SD-WAN biedt u alle wendbaarheid om apps en data snel en simpel over te brengen naar de 
cloud. Citrix SD-WAN omvat naadloze integratie en ondersteuning voor de connectiviteitsprincipes die 
gelden voor Microsoft Office 365. Als het verkeer via internet loopt, gaat het naar de dichtstbijzijnde 
Office 365-cloudservice, wat de Office 365-gebruikerservaring verder verbeterd.

Citrix SD-WAN maakt 
het volgende mogelijk: 

• Uitbreiding van de 
bandbreedte door 
aggregatie van alle 
beschikbare bandbreedte 
in één active/active 
verbinding.  

• Optimalisatie van 
de performance en 
afstemming van 
netwerkpolicy’s met QoS.

• Altijd beschikbare 
verbindingen voor 
gebruikers, met de beste 
gebruikerservaring, zelfs 
voor multimedia en HD-
video. 

1

2

3

“Wij kunnen nu gewone breedbandverbindingen gebruiken, naast 
4G/LTE en onze Metro-E-glasvezelverbindingen, om ons netwerk 
betrouwbaarder te maken. Voor onze organisatie is dat cruciaal. 
Omdat wij een complete Citrix Virtual Desktops omgeving hebben, 
moeten wij ervoor zorgen dat onze uptime maximaal is.”

– Trevor McCain
Netwerkbeheerder, The Watershed

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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1. Extra betrouwbaarheid

Het maakt niet uit of gebruikers hun apps, desktops en 
data benaderen vanuit een datacenter of vanuit de cloud. 
Citrix SD-WAN zorgt er hoe dan ook voor dat het netwerk 
geen problemen kan geven bij de toegang of het verdere 
gebruik. Er ontstaat een zichzelf reparerend netwerk, 
dat het verkeer automatisch weghaalt van slechte of 
weggevallen verbindingen. Dit gebeurt bovendien direct, 
zonder dat de gebruikerssessie wordt verbroken. 

Met twee of meer aparte verbindingen creëert Citrix 
SD-WAN één virtuele verbinding tussen een externe 
vestiging en de server. Is er een probleem met een van 
de verbindingen, of een verbinding begint slechter te 
worden, dan wordt al het verkeer onmiddellijk verplaatst 
naar de andere verbinding. De sessie blijft bestaan en de 
gebruiker werkt ongestoord verder.

Citrix SD-WAN is bovendien in staat om het Microsoft 
Office 365-verkeer te detecteren en te classificeren, en 
om het vervolgens door te sturen naar de dichtstbijzijnde 
Office 365-locatie (‘front door’ of ‘edge node’, zoals 
omschreven door Microsoft). Wereldwijd zijn er niet meer 
dan zo’n veertig Office 365-datacenters. ‘Front doors’ zijn 
er veel meer. Het zijn deze ‘voordeuren’ die ervoor zorgen 
dat de latency beperkt blijft en dat de gebruikerservaring 
wordt geoptimaliseerd.

2. Hogere kwaliteit

3. Meer bandbreedte

4. Beter zicht

Total 

Passengers:

4

Average 

Speed:

66 mph

License last 

renewed:

July 2015

Total

Passengers:

4

Average

Speed:

66 mph

License last

renewed:

July 2015

Vier voordelen van Citrix SD-WAN

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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1. Extra betrouwbaarheid

2. Hogere kwaliteit

Fijnmazige, op HDX gebaseerde controle over 
de QoS maakt het voor u mogelijk om een 
goede ervaring te bieden voor elke applicatie die 
mensen gebruiken. 

Eerlijke verdeling over sessies: als de capaciteit 
in het WAN beperkt is, zorgen we ervoor dat 
geen enkele gebruiker de andere gebruikers in 
de weg zit. Het verkeer van alle gebruikers wordt 
gelijkmatig verdeeld. De prioriteringsengine 
reserveert een bepaald percentage van de 
bandbreedte voor elke verkeersklasse of wachtrij, 
zodat er altijd bandbreedte beschikbaar is. 

Selectie van het beste pad: voor elke subsessie 
wordt de ideale weg in het netwerk gekozen. 
Subsessies met een minder hoge prioriteit, zoals 
een printopdracht of een bestand dat wordt 
gedownload, kan naar een langzamere verbinding 
worden verplaatst. De snelste verbindingen 
blijven dan vrij voor meer latentiegevoelig 
verkeer, zoals voor het bijwerken van het scherm 
en muisbewegingen. Lokale mediacaching: zorgt 
voor extra snelheid en snellere videodownloads 
(tot een factor 45 sneller) doordat media op 
LAN-snelheden worden doorgegeven. Bovendien 
wordt het WAN-gebruik voor redundante 
transfers beperkt.

3. Meer bandbreedte

4. Beter zicht
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Vier voordelen van Citrix SD-WAN

http://www.citrix.nl/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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1. Extra betrouwbaarheid

2. Hogere kwaliteit

3. Meer bandbreedte

Citrix SD-WAN maakt het mogelijk om naast MPLS ook 
breedband te gebruiken, alles logisch samengevoegd in 
één verbinding. Bandbreedte toevoegen gaat hiermee 
veel sneller en dit betekent extra flexibiliteit voor 
lagere kosten, vergeleken met een MPLS-upgrade. 
De volledige bandbreedte is actief. Uw tot dusver 
werkeloze reserveverbindingen mogen ook aan het 
werk. De beschikbare bandbreedte gaat onmiddellijk 
omhoog, zodat u meer gebruikers, apps en video en 
andere multimedia kunt gebruiken, kortom alles waar 
uw organisatie op draait. 

Met Citrix SD-WAN wordt uw beschikbare bandbreedte 
efficiënt ingezet. Intelligente bandbreedtereservering 
zorgt ervoor dat kritische applicaties genoeg 
bandbreedte hebben tijdens piekmomenten, terwijl op 
andere momenten andere applicaties die bandbreedte 
kunnen gebruiken. De unieke tweezijdige QoS-feature 
zorgt ervoor dat de verbinding met het datacenter 
nooit wordt ‘overboekt’. 

Om externe vestigingen extra bandbreedte te 
bieden kan Citrix SD-WAN draadloze verbindingen 
gebruiken en daarbij perfect rekening houden 
met eventuele maandlimieten en schommelingen 
in de beschikbaarheid van bandbreedte. Al deze 
eigenschappen samen zorgen ervoor dat u genoeg 
bandbreedte hebt voor uw onmisbare applicaties en 
dat u geen geld verspilt aan ongebruikte capaciteit.

4. Beter zicht
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Vier voordelen van Citrix SD-WAN
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1. Extra betrouwbaarheid

2. Hogere kwaliteit

3. Meer bandbreedte

4. Beter zicht

Citrix SD-WAN maakt het WAN volledig 
inzichtelijk. Met het gebruiksvriendelijke 
troubleshooting- en policyplatform weet u 
precies hoe de gebruikerservaring eruitziet. 

U ziet gedetailleerde gegevens over de latency, 
zelfs voor afzonderlijke gebruikers, voor elke 
stap in de application delivery flow. U ziet zowel 
actuele als vroegere gegevens voor gebruikers, 
sessies en sites, en kunnen steeds dieper gaan 
om de onderliggende gegevens te bekijken 
en de concrete bron bloot te leggen van een 
bestaand, dreigend of potentieel toekomstig 
performanceprobleem. 

Als meteen duidelijk is wat de huidige SD-
WAN policy’s doen met de gebruikerservaring, 
dan helpt dat bij de verdere finetuning. Het is 
zelfs mogelijk om QoS-regels toe te passen op 
afzonderlijke flows (voor speciale afhandeling 
van elk type data). U ziet meteen hoe u de QoE 
(een aparte parameter) kunt gebruiken voor 
elke applicatie op basis van performancecijfers 
zoals latency, jitter, pakketverlies en weggevallen 
pakketten.
 

Vier voordelen van Citrix SD-WAN

Gemiddelde 
snelheid: 

106 km/u

Aantal 
passagiers: 

4

Licentie  
verlengd: 

juli 2015
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Maar u hoeft ons niet zomaar te geloven 
Rehab Management verbetert de productiviteit en security, en verlaagt de kosten
Rehab Management biedt revalidatie, letselmanagement, ergonomie en psychologische bijstand via 
een netwerk van kantoren en andere locaties in heel Australië. Voor het WAN werd MPLS gebruikt met 
een beperkte bandbreedte van slechts 2 Mbps. Video en gevirtualiseerde applicaties waren daardoor 
niet mogelijk. Dit ging ten koste van de productiviteit en security, en ze waren bang dat de IT-kosten te 
hoog zouden worden. 

Met Citrix SD-WAN heeft Rehab Management zijn MPLS-verbindingen de deur uit kunnen doen en 
worden de bestaande breedbandverbindingen naar externe locaties nu veel efficiënter benut. Ze 
gebruiken nu Citrix SD-WAN en Citrix Virtual Desktops om de hele Windows-omgeving te repliceren 
voor medewerkers in het hele land. Dit verbetert de kwaliteit van de zorg, maakt medewerkers veel 
mobieler en verbetert de security. 

Resultaten
• 10x zo grote bandbreedte voor de ondersteuning van Citrix Virtual Desktops en videoverkeer 
• Maandelijkse kosten van 2000 dollar per locatie (voor een MPLS-upgrade) werden vermeden 
• Verlaging van de kosten van 500 naar 100 dollar per maand (per locatie) door over te stappen op drie 

ADSL-lijnen 
• Het performancerisico is nu ondervangen door drie ADSL-verbindingen samen te voegen 

“We hebben het 
connectiviteitsprobleem 
aan de basis aangepakt, 
zodat alle locaties er 
baat bij hebben. De 
kosteneffectieve tools 
die we nu gebruiken, 
vullen onze bestaande 
IT-infrastructuur 
perfect aan en stellen 
onze medewerkers in 
staat om op afstand te 
werken.”  

– Boris Kotevski
Landelijk IT-manager, Rehab 
Management

Klantverhaal
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