
Technologie is complex.
Desktops-as-a-Service niet. 

Citrix Managed Desktops 
vereenvoudigt uw IT 
zodat u meer kunt doen



Houdt uw technologie u tegen?
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Tel daar de drie grootste IT-uitdagingen in 

het mkb bij op – security, onderhoud van 

infrastructuur en budgettaire beperkingen 

– en u weet meteen waarom u denkt dat het 

beter moet kunnen!1

 

Wat als er betaalbare technologie zou zijn 

om uw organisatie net zo soepel te laten 

draaien als uw favoriete SaaS-app? Citrix 

Managed Desktops heeft samen met 

Microsoft een volledig beheerde oplossing 

voor virtuele desktops in de cloud voor u.

Uw Windows-desktop en Microsoft-applicaties zijn 

onmisbaar voor uw organisatie. Het is de software die 

uw organisatie en medewerkers het meest gebruiken. 

U gebruikt software van Microsoft voor de 

communicatie met klanten, het verwerken van 

bestellingen, het beheer van uw financiën en het 

opstellen van de gevoeligste documenten.

 

Maar als dan blijkt dat u nauwelijks meer kunt werken 

zodra u uw traditionele Windows-desktop verlaat, dan 

is dat verre van ideaal. En tegenwoordig werken we 

vaker buiten kantoor dan op kantoor. Volgens een 

rapport van Gallup, ‘State of the American Workplace’, 

werkt nu 43% van de werknemers op afstand. 
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Desktops-as-a-Service – kortweg DaaS – biedt virtuele apps en desktops 

veilig aan vanuit de cloud aan elk device en elke locatie. DaaS werkt met 

een simpel en voorspelbaar abonnement, ‘pay-as-you-go’, wat het 

gemakkelijker maakt om naar behoefte op en af te 

schalen. Het grote voordeel van DaaS is dat het dagelijks 

beheer en de ondersteuning voor u worden geregeld 

door uw cloudprovider, zodat het IT-team van uw 

organisatie daar niet mee wordt belast.  

Klinkt goed? Dat is dan ook precies 

de reden waarom bedrijven en 

organisaties van elke omvang, van 

het mkb tot grote ondernemingen, 

kiezen voor DaaS. De markt groeit 

razendsnel met een indrukwekkend 

samengesteld jaarlijks groeicijfer 

(CAGR) van 49,38%.2

Dan is Desktops-as-a-
Service mogelijk het 
antwoord
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“Desktop-as-a-Service 
verlaagt de kapitaaluitgaven 
met 56% per jaar.”3

               – IDC



Citrix Managed Desktops is een DaaS-oplossing waarmee kleine, middelgrote en 
grote organisaties, bedrijven en ondernemingen in de cloud virtuele desktops en 
apps kunnen aanbieden aan elk device op elke locatie – veilig vanuit Microsoft 
Azure. Het systeem wordt aangeboden in de vorm van een abonnement met 
voorspelbare prijzen per gebruiker en is eenvoudig te beheren: geen software-
updates, geen installaties, geen securitypatches voor de IT-afdeling (of u).

Citrix Managed Desktops hebben veel voordelen ten opzichte van traditionele 
desktops en maken het voor kleinere organisaties mogelijk om op dezelfde 
manier te werken als de grote jongens. 

Citrix Managed Desktops biedt u een voorsprong in verschillende opzichten: 

  Windows-desktops en -apps kunnen onmiddellijk vanuit de cloud 
  worden aangeboden aan elke pc, elke tablet en elk mobiel device.

  Lastige IT-uitdagingen, bijvoorbeeld rond security en 
  administratie, worden voor u geregeld. 

  Complexe, gespecialiseerde infrastructuur- en netwerktaken 
  worden vereenvoudigd.

Citrix Managed Desktops: 
DaaS voor de moderne organisatie
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“62% van de kleine organisaties gebruikt al 
cloudgebaseerde diensten, aangezien deze 
eenvoudiger te benaderen zijn, en bovendien 
veiliger en betrouwbaarder werken.”4

      – Gartner
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Virtualisatie van desktops en apps klinkt ingewikkelder dan het is. 
Deze vijf stappen beschrijven in eenvoudige woorden hoe Citrix 
Managed Desktops werkt.
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Een Citrix Partner doet de setup, de migratie en het beheer voor u. 

Gebruikers krijgen vanaf elk device – via een HTML-browser of eenvoudige, 
intuïtieve app – toegang tot hun apps en desktops.

Citrix Managed Desktop biedt een volwaardige Windows 10-ervaring, precies 
wat medewerkers verwachten. Klanten kunnen gemakkelijk Office 365, e-mail 
of andere SaaS-apps integreren in uw clouddesktop.

Apps en data worden opgeslagen in de cloud, niet op het device zelf. 
Dit verkleint de kans dat data verloren gaat als gevolg van diefstal, verlies of 
beschadiging van een endpoint.

Met Desktops-as-a-Service beschikt u altijd over de meest recente, 
bijgewerkte Windows 10-versie, zodat uw desktop en app up-to-date blijven.

Klinkt simpel? Is het ook! 

Wat is virtualisatie?

“Meer dan 75% van de 
organisaties gebruikt 
een of andere vorm van 
virtualisatie.”5

       – TechGenix

Met softwarevirtualisatie kan een applicatie of 

desktopbesturingssysteem (OS) veilig draaien in de 

cloud of in een datacenter, niet alleen op een lokaal 

device zoals een laptop. De virtualisatiesoftware 

draait de workload op een server en bezorgt de 

gebruikers een virtuele instance van de app of het 

OS op hun device.  Via het netwerk worden alleen de 

scherm-, toetsenbord- en muisupdates verzonden. 

Er kunnen meerdere gebruikers tegelijk toegang 

hebben tot dezelfde virtuele applicatie.  Deze 

applicatie is bovendien altijd  up-to-date met 

de meest recente versie en instellingen, 

zonder dat u op elke laptop of pc 

software hoeft  te installeren. 

Hoe Citrix Managed 
Desktops werkt in vijf 
eenvoudige stappen

1.
2.

3.

4.

5.
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Citrix Managed Desktops draait op Microsoft Azure, de strategische cloudpartner 
van Citrix. Geïntegreerde integratie automatiseert het capaciteitsbeheer en de 
provisioning in Azure, wat tijd en geld bespaart. Maar er zijn nog meer voordelen. 

Door Office 365 en Microsoft Teams aan te bieden in een Citrix Managed Desktop 
wordt de gebruikerservaring verbeterd. Binnen de virtuele desktop kunnen 
gewoon de desktopversie van de Office-apps en Teams worden gebruikt, samen 
met OneDrive-bestanden, waardoor iedereen de compromisloze ervaring krijgt 
die hij of zij wil. En als er moet worden samengewerkt, staat Citrix HDX 
technologie garant voor kristalheldere (Teams-) video en VoIP, ongeacht device 
of locatie. 
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Organisaties met externe vestigingen of kantoren 
vinden in Citrix SD-WAN een oplossing voor de diverse 
uitdagingen bij het gebruik van de cloud en SaaS via 
een WAN (Wide Area Network). Citrix SD-WAN 
prioriteert en stuurt het Azure-, Office 365- en 
Teams-verkeer rechtstreeks naar het dichtstbijzijnde 
‘point of presence’ van Microsoft, niet via de virtuele 
desktop of via het WAN. Resultaat: betere 
performance, uitstekende gebruikerservaring en 
minder congestie in het WAN. 

Met hoogwaardige, diep geïntegreerde oplossingen 
zoals deze is het goed te begrijpen dat Citrix en 
Microsoft al dertig jaar samenwerken om organisaties 
de beste applicatie-ervaring te bieden op hun 
Windows-desktop. Sinds de introductie van 
Microsoft Remote Desktop Services (RDS) en 
virtualisatiesoftware hebben Citrix en Microsoft 
samen een betere manier van werken mogelijk 
gemaakt voor al meer dan 500.000 gemeenschappelijke 
klanten. 

“Meer dan 200 miljoen 
organisaties gebruiken 
Office 365”6

     – Microsoft

Citrix en Microsoft – de 
beste manier om virtuele 
desktops aan te bieden

=



Vijf manieren waarop 
Citrix Managed Desktops 
uw organisatie voordeel biedt
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1.
Citrix Managed Desktops 
is een kant-en-klare 
service om apps en 
desktops zo eenvoudig 
mogelijk aan te bieden. 
Iedereen kan nu, 
ongeacht IT-ervaring, 
een virtuele workspace 
aanbieden aan 
medewerkers, wanneer 
dat maar nodig is.

2. 

Citrix Managed Desktops 
bieden alles wat een 
organisatie nodig heeft 
om apps, desktops en 
data aan te bieden met 
een minimum aan 
installatie of onderhoud. 

3.
Citrix HDX technologie 
biedt medewerkers een 
geoptimaliseerde 
HD-ervaring met 
kristalhelder geluid en 
voldoende bandbreedte 
om video af te spelen 
zonder haperingen.

4. 
Citrix Managed Desktops 
maken het eenvoudig 
om uw systemen en data 
toegankelijk te maken 
met SSO (Single 
Sign-On). Eenmaal uw 
gebruikersgegevens 
invoeren en u kunt 
meteen overal mee aan 
de slag. 

5.
Citrix Managed Desktops 
bewaart gevoelige data 
veilig in de cloud, niet op 
het device of op een 
bestandsserver. Bij 
diefstal of verlies van 
een device, of een virus, 
ondervinden de kostbare 
gegevens van uw 
organisatie daar geen 
enkele last van.

Eenvoud
Managed 
service 

Hoge 
performance

Netwerk-
connectiviteit

Security en 
compliance

Voor organisaties is het om tal van redenen aantrekkelijk om een groot deel van het dagelijkse IT-beheer over te 
laten aan een Citrix Partner. Hier volgen vijf manieren waarop Citrix Managed Desktops uw organisatie kan helpen:



Tijdelijke medewerkers
Citrix Managed Desktops maakt snel op- en afschalen met 
tijdelijke krachten eenvoudig. De perfecte oplossing voor 
seizoensgebonden piekmomenten. Is de drukte voorbij, 
dan sluit u de extra desktops gewoon weer af. U betaalt 
dus alleen voor uw echte gebruik. 
 

Personeelsuitbreiding
Uw organisatie groeit. U breidt uit met nieuwe kantoren 
in nieuwe regio’s, misschien zelfs nieuwe landen. Wanneer 
u Citrix Managed Desktops gebruikt, kunt u à la minute 
desktops toevoegen en verliest u geen tijd meer aan 
complexe lokale IT-resources. Nieuwe locaties zijn op 
dag 1 gebruiksklaar. 

24/7 doorwerken
We werken van 9 tot 5, zo ging het vroeger. Vandaag draait 
de economie 24/7/365 door, met nauwelijks downtime. 
Met Citrix Managed Desktops zijn uw systemen altijd 
beschikbaar, met maximale toegang tot alle tools die een 
moderne organisatie nodig heeft om samen te werken, 
productief te blijven en te communiceren.

Fusies en overnames
Fusies en overnames kunnen enorm complex zijn, terwijl de 
voorbereidingstijd soms miniem is. Citrix Managed Desktops 
geeft iedereen toegang tot de systemen van de 
gemeenschappelijke organisatie, waardoor de transitie 
soepel verloopt. 

Noodsituaties
Soms kunnen mensen niet naar kantoor, vanwege noodweer 
of een andere noodsituatie, of gewoon omdat een 
belangrijke sportwedstrijd het verkeer van en naar kantoor 
onmogelijk dreigt te maken. Met Citrix Managed Desktops 
kunnen medewerkers veilig thuis aan de slag totdat de 
situatie is genormaliseerd. 

Voorspelbare IT-uitgaven
DaaS op basis van een abonnement maakt de operationele 
uitgaven voorspelbaar en verlaagt de IT-kosten. CIO’s en 
financiële afdelingen vinden dit geweldig, omdat ze dan 
geen onnodige uitgaven aan hard- en software in de boeken 
hebben staan. 

Gebruikelijke use cases voor Desktops-as-a-Service.
Komen deze u bekend voor?

DaaS wordt gebruikt door organisaties van elke omvang, met grote en kleine budgetten, en in elke sector. Dit zijn enkele van deze 
use cases:
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Citrix Managed Desktops werkt voor 
alle organisaties ongeacht budget 
of IT-middelen

U hebt lang geprobeerd om de snelle 

veranderingen in IT-land te verzoenen 

met de eisen en wensen van uw 

medewerkers. Investeren in Citrix 

Managed Desktops in de cloud maakt het 

mogelijk om aan deze verwachtingen te voldoen en 

tegelijk groei mogelijk te maken voor uw organisatie.

Door Citrix Managed Desktops te implementeren in Microsoft Azure kunt u 

virtuele Windows-apps en -desktops aanbieden over de hele wereld, altijd 

en overal. Een groot voordeel daarbij is dat het beheer en de security 

worden verzorgd door de cloudprovider. Vereenvoudig uw IT en doe zelf 

wat u het beste kunt: klanten helpen en groei mogelijk maken.  

Meer informatie
Probeer een demo
Praat met een expert
Zoek een Citrix Partner
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more.citrix.com/managed-desktops
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