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Zorg voor de allerbeste gebruikerservaring, maximale 
security en uitgebreide keuzevrijheid in een hybride, 

‘multi-cloud’ wereld.

Citrix en Google Cloud maken het eenvoudig.

Ga voor meer informatie naar citrix.nl/google.

“ ”
“Met Google Cloud en Chrome hebben wij een modern en veilig 
platform voor de zorg die wij verlenen. Dankzij de integratie van 
Chrome en Citrix kunnen wij bovendien onze applicaties van 
vroeger blijven gebruiken.”
Michael Romatzick
Desktop Architect,
Middlesex Health

Krijg controle zonder compromissen en bescherm data ongeacht opslaglocatie.
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Verbeter de agility van uw organisatie met hybride cloudtechnologie 
en diverse devices.
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Zorg voor de allerbeste gebruikerservaring, performance en betrouwbaarheid.
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Zorg voor een betere manier om te werken met Citrix en Google Cloud

De cloudtechnologie van Citrix en Google Cloud ligt aan de basis van een betere 
manier van werken, een manier die u productiever maakt, de klantbetrokkenheid 
verhoogt en nieuwe innovaties mogelijk maakt.
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Organisaties digitaliseren om nieuwe manieren van werken mogelijk te maken. 
Drivers voor deze digitale transformatie:
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Als medewerkers de vrijheid krijgen om te werken hoe, waar en wanneer ze willen, leidt dat tot:

Digitaal succes is sterk afhankelijk van medewerkers.
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Citrix + Google Cloud:

Innovatie aan en op het werk


