
Alles over  
Citrix Workspace
In deze gids leest u waarom Citrix Workspace dé oplossing 

is voor de behoeften van uw organisatie en IT. U ontdekt op 

welke manieren onze functionaliteit voor verbeteringen zorgt 

op het gebied van:

Gebruikerservaring en productiviteit

Cloudtransformatie en cloudbeheer

Security en compliance

Datasheet
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Gebruikerservaring en productiviteit 

Eisen Features van Citrix Workspace

Eenvoud en consistentie

Eenmaal aanmelden voor 
complete toegang tot alle apps 
en data

Met Single Sign-On (SSO) krijgt de gebruiker veilige toegang tot al zijn of haar 
apps, desktops en bestanden. Hoe ziet dat eruit?

• Dit wordt ondersteund voor mobiele, SaaS- en webapps, met gebruikmaking 
van Citrix Gateway service

• Configuratie is beschikbaar via Azure AD voor Microsoft Store for Business-
apps en Office 365-apps, evenals voor bedrijfsgegevens voor apps die met 
Microsoft Intune worden beheerd

• EXE- en MSI-bestanden kunnen ook na installatie worden geconfigureerd, 
ofwel via MDM App Configuration (ADMX) ofwel via een script

Een uniforme interface voor  
alles wat teams nodig hebben 
om samen te werken

Citrix Workspace app biedt:

• De eerste uniforme digitale workspace voor bedrijven en organisaties, een 
contextafhankelijk front-end voor gebruikers dat vanaf alle devices 
toegankelijk is en dat op die devices alle apps (SaaS, web, mobiel), bestanden 
en desktops (verschillende platforms) bij elkaar brengt in een en hetzelfde 
scherm

• Hogere gebruikersproductiviteit dankzij intelligente, geautomatiseerde 
workflows

• Weergave van recent gebruikte items en de favorieten van de gebruiker, 
samen met een complete catalogus van apps, desktops en bestanden

• Out-of-the-box integratie met SaaS-producten zoals Salesforce, SAP Ariba, 
G-Suite, Office 365, Oracle, Workday, 15Five, DocuSign, Marketo, 
ServiceNow, Slack, Adobe, Concur, Box, Dropbox, Tableau en meer

• Toegang tot de meest uiteenlopende apps: lokaal, virtueel, SaaS, web, 
mobiel, Office 365, Linux, custom en afdelingsspecifieke software

Naadloze gebruikerstoegang  
bij het switchen van device (bijv. 
van laptop naar smartphone)

• Met Citrix Virtual Apps and Desktops kan de gebruiker tijdens het werk vrij 
van device veranderen (de actieve sessie wordt op het volgende device 
voortgezet)

Samenwerking ongeacht 
platform, bestandstype en 
opslaglocatie van bestanden

Via Citrix Content Collaboration biedt de gebruikersinterface toegang tot elk 
type bestand en elke opslaglocatie, waaronder:

• Microsoft OneDrive
• OneDrive for Business

(Citrix Files biedt tevens integratie met proxy’s voor Storage Zone controllers.)
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Eisen Features van Citrix Workspace

Performance in minder ruim 
bemeten netwerken

Optimale toegang tot 
beschikbare netwerken

Citrix SD-WAN vereenvoudigt complexe routering door voor altijd optimale 
netwerkverbindingen te zorgen voor externe vestigingen (branch offices) en 
Citrix Workspace. Andere voordelen:

• Instandhouding van de gebruikerservaring bij gebruik van minder 
betrouwbare netwerken met Citrix HDX™, zelfs voor applicaties zoals Skype 

• 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 

• Detectie en classificatie van verkeer, gevolgd door routering naar de 
dichtstbijzijnde locatie van waaruit Office 365 wordt aangeboden  
(als Office 365 en Citrix SD-WAN aanwezig zijn in uw workspace) 

De combinatie van Citrix SD-WAN en Citrix Workspace staat in voor: 

• Een betere gebruikerservaring voor SaaS-apps dankzij een rechtstreekse 
cloudverbinding 

• Betere resiliency en snellere failover bij het minder worden of wegvallen  
van de verbinding 

• Mogelijkheid om Citrix HDX verkeer en sessies te monitoren en prioriteren

Een altijd geweldige 
gebruikerservaring, ook als  
de netwerkcondities minder 
worden

Bij toevoeging van Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC) gaat de 
performance omhoog dankzij: 

• Snellere ver- en ontsleuteling van SSL-verkeer 
• Caching van ADC content die rechtsreeks vanaf de ADC wordt aangeboden, 

in plaats van dit proces te laten lopen via achterliggende servers 
• Compressie van content om data sneller op te vragen (in minder ‘round trips’) 
• Implementatie van diverse TCP-optimalisaties 

Het maakt niet uit hoe u de Citrix workloads aan uw gebruikers aanbiedt,  
Citrix ADC analyseert en zorgt voor ondersteuning.

Gebruikerservaring en productiviteit (vervolg)
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Eisen Features van Citrix Workspace

Integratie met Microsoft  
Office 365

Werkt moeiteloos samen met 
Microsoft EMS/Intune

Citrix Workspace biedt een unieke mVPN en bridgeless integratie met  
Microsoft EMS-componenten (Intune, Azure Active Directory en Azure Rights 
Management), voor de beste gebruikerservaring en security. 

• De exclusieve Citrix mVPN SDK is geïntegreerd in de Microsoft EMS SDK  
en de Intune Manager browser, voor single sign-on en veilige end-to-end 
netwerkverbindingen voor de browser en alle andere apps dan Office 365. 

• De Microsoft EMS SDK is geïntegreerd in Citrix Secure Mail en Citrix Files, 
waardoor deze apps in de Intune App Protection container kunnen blijven en 
naadloze interactie met de apps van Office 365 mogelijk wordt.

Complete toegang Citrix apps werken met Office 365 samen op een manier die gebruikers 
verwachten. 

• Mobiele gebruikers kunnen de Office 365-bestanden die als bijlage worden 
meegestuurd in Citrix Secure Mail probleemloos openen en vervolgens 
knippen, kopiëren en plakken in andere mobiele apps. 

• Citrix Files ondersteunt elke vorm van opslag, naadloos met OneDrive for 
Business en SharePoint Online. 

• Citrix File Sync and Sharing technologie integreert met Microsoft Teams,  
dat kan worden aangeboden via de Citrix Workspace app en als virtuele app.

File Sync en Content 
Collaboration

Eenvoudig en veilig bestanden 
en documenten delen ongeacht 
opslaglocatie van die bestanden

Citrix Files laat gebruikers gemakkelijk en efficiënt samenwerken, ongeacht 
locatie of device, en ongeacht of ze documenten delen met collega’s of externe 
partijen.

Workflows maken voor 
gestroomlijnde samenwerking, 
editing en goedkeuring met 
rechtsgeldige elektronische 
handtekeningen

Power users kunnen custom workflows maken via een drag-and-drop wizard, 
zonder speciale ontwikkelresources nodig te hebben om papieren formulieren 
na te maken. Citrix Files bevat workflows voor formulieren, maar ook voor 
feedback en fiattering.

Gebruikerservaring en productiviteit (vervolg)
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Cloudtransformatie en cloudbeheer

Eisen Features van Citrix Workspace

Uniform beheer

Eén administratieve console  
voor het beheer van alle  
functies

Digitale workspaces kunnen on-premise worden geïmplementeerd of in een 
public, private of hybride cloud, alles volledig beheerd via één console. 

Deze administratieve GUI werkt contextafhankelijk. De GUI-functionaliteit is 
gebaseerd op RBAC-rollen (Role-Based Access Control) en verschilt per rol/
gebruiker. Standaard zijn er vier rollen beschikbaar: Administrator (volledige 
toegang), Device User (alleen inschrijven en selfservice-portal), Support (alleen 
ondersteuning op afstand) en Device Provisioning (bulk provisioning).

VDI-ondersteuning

Een oplossing die meer omvat 
dan VDI

Een Virtual Desktop Infrastructure kan worden ingericht op elke hypervisor,  
op elk fysiek platform en in elke cloud, waaronder: 

• Amazon Web Services
• Azure

• Google Cloud Platform
• Oracle

Zo kan elke organisatie het meest kosteneffectieve platform kiezen om de 
kosten te verlagen.

Ondersteuning van devices en 
bescherming van applicaties

Diverse opties wat devices  
en containerization betreft

Citrix Workspace ondersteunt diverse besturingssystemen en biedt maximale 
keuze uit containerization- en beheerplatforms voor mobiele devices, wat meer 
flexibiliteit biedt bij het beschermen van applicaties. 

Ondersteunde besturingssystemen van devices:

• iOS
• Chrome OS
• MacOS
• tvOS
• Windows 10 (desktops en tablets)
• Windows Phone; Windows Mobile/CE

• Raspberry Pi-platform
• Symbian-devices
• Samsung SAFE en KNOX
• HTC 
• Sony

MAM-platformondersteuning omvat:

• Citrix MAM gebruikt onze MDX technologie
• Microsoft EMS/Intune
• iOS Managed App Configurations
• Android for Enterprise
• Samsung KNOX
• Windows Information Protection en de AppConfig Community
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Eisen Features van Citrix Workspace

Toegang tot bestanden

Gebruikers moeten bestanden 
kunnen opslaan waar ze willen

Citrix Content Collaboration maakt voor de gebruikers het volgende mogelijk: 

• Bestanden opslaan en benaderen achter de firewall of in een public/private 
cloud zoals Microsoft SharePoint of OneDrive 

• Bestanden delen, bewerken en synchroniseren die met collega’s of externe 
partijen worden gedeeld

Security en compliance

Eisen Features van Citrix Workspace

End-to-end security

Beveiliging van de volledige 
workspace

De Citrix Secure Digital Perimeter staat garant voor compleet beveiligde 
workspaces, wat belangrijk is voor maximale compliance in diverse sectoren en 
volgens diverse wet- en regelgeving (HIPAA, PCI, FIPS GDPR, SOX en meer). 

Het framework omvat netwerksecurity en identity management/toegangsbeheer 
met Single Sign-On en meervoudige authenticatie om zowel endpoints als data 
in het datacenter te beschermen. 

De belangrijkste capaciteiten hier zijn: 

• End-to-end zichtbaarheid en analytics van gebruikersgedrag 
• Veilig internetgebruik 
• Analytics van gebruikersgedrag om afwijkingen te detecteren en 

securityregels te handhaven 
• Controle over cloudapps in de vorm van securitypolicy’s voor SaaS 
• Webfiltering biedt de IT-afdeling controle over de gebruikerstoegang tot 

content op internet

Security van cloudapplicaties

Bescherming van gevoelige  
data tijdens interactie met  
de cloud

Securityteams kunnen de toegang tot ongeautoriseerde SaaS-apps via internet 
blokkeren en gevoelige data beschermen tegen bijvoorbeeld kopiëren/plakken/
printen of downloaden.

Bescherming tegen  
malware, dataverlies  
en gebruikersgedrag

Een ingebouwde, extra beveiligde browser op basis van Chromium beschermt 
tegen malware, terwijl het webfilter de toegang tot toegestane domeinen en 
URL’s regelt. De DPL-functionaliteit (Distributed Program Link) omvat toepassing 
van dynamische watermerken met gegevens van de gebruiker (zoals IP-adres of 
gebruikersnaam).

Cloudtransformatie en cloudbeheer (vervolg)
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Eisen Features van Citrix Workspace

Analyse van het gebruikersgedrag

Identificatie en beheer van  
in- en externe dreigingen

Citrix Analytics is op een unieke manier in staat om de interactie tussen 
gebruikers en applicaties, devices, apps, netwerken en bestanden te verzamelen 
en te correleren, en daar vervolgens gegevens uit af te leiden met betrekking tot 
mogelijke in- en externe gevaren. 
Citrix Analytics is in staat om informatie te verzamelen uit de volgende bronnen: 
• Citrix Gateway voor gebruikersauthenticatie en locatiegegevens, bij 

bijvoorbeeld ongebruikelijke aanmeldingsactiviteit.  
• Down- en uploadactiviteit van gebruikersbestanden op sharefile.com, rekening 

houdend met DLP, zodat gevoelige gegevens nooit buiten de omgeving van de 
organisatie komen. Ook aanpassingen in bestanden of het delen/verwijderen 
van bestanden kan worden bijgehouden. 

• Citrix Endpoint Management, dat ervoor zorgt dat devices en apps zich aan de 
regels houden (geen gebruik van gekraakte, geroote of onbeheerde devices,  
of apps op de blacklist). 

• Citrix Virtual Apps and Desktops, dat in staat is om specifieke securityfuncties 
te starten, zoals registratie van de sessie, het afmelden van de sessie of het 
blokkeren van specifieke apps voor een gebruiker. 

• Citrix Workspace app, met functionaliteit voor de OS-versie van het device, het 
starten van mobiele apps, het gebruik van Windows-apps en het downloaden 
van bestanden (met bijvoorbeeld opslag op een USB-device of om bestanden  
af te drukken).  

Voor alle hier genoemde functies met betrekking tot het gebruik van devices en 
apps door gebruikers worden gegevens bijgehouden in een Big Data-platform, 
met triggers en acties die door de beheerders kunnen worden gebruikt om 
policy’s bij te sturen. 
Citrix Analytics is tevens in staat om MFA-authenticatie in te schakelen per 
gebruiker.

Security van cloudapplicaties

Aanpassing van securityniveaus 
zonder negatieve impact op de 
gebruikersproductiviteit

Citrix Workspace ondersteunt een risicogebaseerd securitymodel met machine 
learning, dat de behoeften van de gebruikers (snelle toegang tot data) dynamisch 
afzet tegen de behoeften van de IT-afdeling (veilige omgeving).

Security en compliance (vervolg)


