
XenDesktop met HDX 3D Pro     Praktijkvoorbeelden van klanten

citrix.nl

Vier organisaties 
verhogen hun 
CAD-productiviteit 
ongeacht locatie, 
ongeacht device
Toonaangevende ontwerp- en 
productieorganisaties centraliseren 
hun 3D-apps en -gegevens en 
creëren daarmee een krachtig 
systeem om op afstand met 
elkaar samen te werken.
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Centralisatie transformeert de manier van werken 
van ontwerp- en productiebedrijven. Iedereen staat 
onder druk, de internationale concurrentie neemt toe. 
Daarom wordt steeds vaker gekozen voor virtuele 
CAD-desktops om medewerkers toegang te bieden 
tot apps en data vanaf om het even welke locatie en 
om het even welk device. 

CAD-professionals (mobiel, extern, freelance, internationaal) kunnen, al dan niet samen, 
overal vandaan aan de slag en hebben daarbij een geweldige gebruikerservaring. 
Organisaties zijn flexibeler bij het samenstellen van teams. Projecten gaan sneller van 
start en er ontstaat een omgeving die groei mogelijk maakt. Door de meeste kracht in 
te zetten in het datacenter hoeven organisaties voor hun CAD-applicaties geen zware 
werkstations meer te kopen en te ondersteunen. Gegevens (uw intellectueel eigendom) 
blijven veilig in het datacenter. De hele organisatie wordt flexibeler en efficiënter. 
Producten kunnen sneller én goedkoper op de markt worden gebracht. 

Dankzij alle voordelen van centralisatie is Citrix XenDesktop snel aan het uitgroeien tot 
de favoriete oplossing voor gebruikers van zware grafische applicaties. Organisaties 
kunnen hun zware grafische applicaties en complete CAD-werkstations virtualiseren 
en zo remote access mogelijk maken voor de gebruikers, ongeacht hun locatie of het 
netwerk of device dat ze gebruiken. HDX 3D Pro zorgt voor extra snelheid en visuele 
prestaties, zodat zelfs de zwaarste applicaties goed kunnen worden aangeboden, met 
een hoogwaardige ervaring ongeacht de situatie. Citrix Receiver is een lichte universele 
client die op elk device, waaronder Macs, tablets en smartphones, toegang mogelijk 
maakt tot Windows-applicaties. 

In dit document wordt besproken wat de ervaringen zijn van vier ontwerp-  
en productiebedrijven met Citrix-oplossingen op basis van XenDesktop. 

Centralisatie maakt 3D-data en -apps toegankelijk op elk device 
ongeacht locatie
Ontwerp- en productiebedrijven gaan anders aankijken tegen IT. CAD-applicaties 
worden niet meer geïnstalleerd op dure high-end werkstations. In plaats daarvan 
verhuizen desktops, apps en data naar het datacenter, waar ze op afstand kunnen 
worden benaderd door de gebruikers waar die zich maar bevinden. Gevirtualiseerde 
desktops en apps draaien op virtuele machines op een server. Daarmee is de 
gebruiker vrij om te kiezen welk device hij of zij wil gebruiken, zelfs een tablet. 
Netwerkoptimalisatie zorgt voor een gebruikerservaring die aanvoelt als een gewone 
pc, ongeacht de manier van benaderen of het device dat wordt gebruikt. 

Deze manier van werken verhoogt de efficiency en verlaagt de kosten.  
Ontwerp- en productiebedrijven kunnen hiermee alvast drie belangrijke  
prioriteiten invullen:

• Beveiliging. Organisaties kunnen hun samenwerking met freelancers,  
partners en andere relaties uitbreiden, terwijl hun intellectueel eigendom  
en klantgegevens veilig binnen het datacenter blijven. 

http://www.citrix.nl
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• Mobility. Mensen kunnen met CAD-applicaties, ontwerpdocumenten  
en 3D-modellen aan de slag ongeacht hun locatie of het device dat ze gebruiken. 
Dit kan even goed een tablet op locatie bij een klant of in de fabriek zijn. 

• Time-to-market. Hele teams kunnen samen aan de slag vanuit verschillende 
locaties. Projecten staan sneller op de rails, ontwikkelcycli verlopen sneller. Omdat 
berekeningen op de server gebeuren, neemt de snelheid verder toe. 

Nieuwe innovaties hebben werkstations die vanuit het datacenter worden aangeboden, 
vleugels gegeven. Virtualisatie is het stadium van de ‘early adopters’ voorbij. Het is nu een 
mainstream-strategie met tal van voordelen voor alle organisaties die zich bezighouden 
met ontwerp en productie. 

De oplossing van Citrix om 3D-apps centraal aan te bieden met een 
krachtige, snelle gebruikerservaring
De meest complete en doeltreffende virtualisatie oplossing voor 3D-apps is afkomstig 
van Citrix, reeds geruime tijd leider in virtualisatie en mobiel werken. De oplossing is 
toegankelijk op alle mogelijke devices. Compressie en acceleratie zorgen ervoor dat 
professionele 3D-apps optimaal presteren via netwerken met een beperkte bandbreedte 
en hoge latentie. De oplossing van Citrix is ontwikkeld voor naadloze integratie en heeft 
zichzelf al ruimschoots bewezen in veeleisende productieomgevingen. Hoge prestaties 
gaan hand in hand met eenvoud en een uitstekend beheer, waar andere, gedeeltelijke 
oplossingen of strategieën nooit aan kunnen tippen. 

De oplossing omvat: 

XenDesktop voor het hosten en aanbieden van apps en desktops. Met 
XenDesktop kunnen organisaties zowel apps als desktops virtualiseren en aanbieden  
via om het even welk netwerk en vanuit de cloudinfrastructuur met behulp van één 
uniform platform. Organisaties kunnen met behulp van de gebruikelijke policy’s en tools 
de implementatie en het beheer vereenvoudigen voor gebruikers op uiteenlopende 
locaties en netwerken. XenDesktop ondersteunt alle mogelijke scenario’s voor 
het aanbieden van desktops en apps, zodat alle flexibiliteit aanwezig is om elke 
gebruikssituatie van de organisatie optimaal in te vullen. De oplossing biedt volledige 
functionaliteit op mobiele devices voor 3D-apps onder Windows. Daarmee zijn deze  
apps ook direct inzetbaar op de fabrieksvloer, bij een klant en op alle andere locaties  
waar ontwerp- en productieprofessionals werken. 

HDX 3D Pro-technologie voor extra prestaties via alle mogelijke 
netwerkverbindingen. XenDesktop gebruikt een remotingprotocol met HDX 3D  
Pro-technologie om de visuele prestaties en het aanbieden van zware grafische 
applicaties, inclusief OpenGL- en DirectX-apps, te verbeteren. WAN optimalisatie  
verbetert de gebruikersdichtheid via het netwerk, verhoogt de schaalbaarheid van  
de servers in het datacenter en houdt de bandbreedte-eisen beperkt. De verregaande 
compressie en QoS-functies (Quality of Service) zorgen ervoor dat de prestaties van  
de applicaties kunnen worden geprioriteerd en geoptimaliseerd voor om het even welke 
netwerkverbinding, ook voor WAN’s met niet meer dan 2 MB bandbreedte en een RTL 
van 200 ms. Hardwarematige GPU-acceleratie zorgt voor vloeiende visuele prestaties. 

http://www.citrix.nl
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Ervaringen uit de praktijk van vier organisaties met XenDesktop en 
HDX 3D Pro

1. ABB biedt wereldwijd krachtige CAD-desktops aan

ABB Schweiz AG, gevestigd in het Zwitserse Zürich, is een bekende internationale 
leverancier van technologie voor de elektriciteitsvoorziening en automatisering.  
Het concern heeft 145.000 medewerkers en is actief in circa honderd landen.  
Dit bedrijf wilde mee met de internationale trend en gaan profiteren van nieuwe 
kansen op opkomende markten. Daarom werd besloten om in Bangalore in India een 
wereldwijd Engineering Center te openen. Het IT-team moest deze gebruikers in India 
toegang bieden tot verschillende CAD-applicaties, waaronder Siemens Solid Edge 
en Autodesk E3. Daarvoor hadden ze niet meer dan zeven maanden de tijd. Voor zijn 
gebruikers in India moest ABB een oplossing zien te vinden voor de bottleneck die het 
interne netwerk vormde voor de centrale engineeringdatabases, die werden gehost i 
n Zwitserland. De WAN-verbindingen van het netwerk waren immers niet ontworpen 
voor complexe bouwtekeningen op verre bestemmingen. Een lokale database op 
poten zetten in India zou te lang duren en zou te veel dataverkeer in het WAN geven.

Oplossing

ABB werkte al met XenDesktop om standaardapplicaties als Microsoft Office en SAP 
beschikbaar te stellen op een aantal externe locaties. Voor CAD-apps lagen de eisen 
echter een stuk hoger. De HDX 3D Pro-technologie die in de XenDesktop-virtualisatie 
oplossing is ingebouwd, maakt het mogelijk om de zwaarste applicaties aan te bieden 
via WAN-verbindingen met een bandbreedte van niet meer dan 2 Mbps per gebruiker. 
Om de netwerkprestaties te optimaliseren comprimeert HDX 3D Pro de gegevens 
voordat die via het netwerk naar de gebruiker worden verzonden. Met de rekenkracht 
van de GPU’s van de server kan het renderen van de CAD-tekeningen worden 
versneld. Met deze oplossing is slechts een minimale bandbreedte vereist en kunnen 
de gebruikers zelfs via een WAN rekenen op een volwaardige gebruikerservaring.  
HDX 3D Pro heeft ook voordelen voor het LAN, omdat er met deze oplossing ongeveer 
90 procent minder bandbreedte nodig is dan bij alternatieve producten op de markt.

Voordelen

ABB heeft zijn professionals in India binnen de kortste keren de hoogwaardige 
CAD-ervaring bezorgd die ze voor hun werk nodig hebben. En zo kon het nieuwe 
wereldwijde Engineering Center op tijd worden opgestart. De Citrix-oplossing heeft  
de gebruikers van ABB nieuwe vormen van flexibiliteit bezorgd. Dankzij XenDesktop 
met HDX 3D Pro hebben lokale CAD-werkstations geen speciale grafische processor 
meer nodig. Op deze manier kunnen de technische professionals van ABB een gewone 
laptop gebruiken. Zo kunnen ze werken waar ze maar willen, onderweg of thuis, 
met ieder device. Bovendien ondersteunt deze oplossing de randapparatuur die bij 
dergelijke grafische applicaties wordt gebruikt, zoals grote schermen en de Connexion 
3D Space Mouse. Centralisatie helpt ABB bij het verbeteren van de beveiliging. 
Gevoelige ontwerpgegevens blijven altijd in het goed afgeschermde datacenter  
en worden nooit opgeslagen op onbeveiligde devices. Dankzij deze oplossing  
kan ABB sneller inspelen op nieuwe kansen die wereldwijd ontstaan. Toen een nieuw 
R&D-team werd samengesteld in Polen hoefde de IT-afdeling de infrastructuur alleen 
maar een beetje uit te breiden en werden de CAD-werkstations vanuit Zwitserland ter 
beschikking gesteld van de nieuwe gebruikers.

“Tot dusver waren we altijd veel tijd kwijt aan heterogene clientdevices en hun 
specifieke eigenaardigheden. Met de virtuele desktops die Citrix nu mogelijk maakt, 
kunnen wij onze gebruikers één platform bieden met alle kracht en flexibiliteit om te 
werken waar ze maar willen”, aldus Yavuv San, IS-manager bij ABB Schweiz AG. 

ABB  
Schweiz AG
Branche
Productie

Uitdagingen
CAD-werkstations 
aanbieden op afstand, 
met bestaande 
netwerkcapaciteit

Oplossing
• XenDesktop met 

HDX 3D Pro
• XenServer
• NetScaler
• Autodesk E3-serie
• Siemens Solid Edge
• Grafische kaarten uit 

NVIDIA Quadro-serie
• Connexion 3D 

Space Mouse

Voordelen
• Hoge prestaties 

bij een beperkte 
bandbreedte

• Hoogwaardige 
ervaring op elk device

• Snelle en veilige 
provisioning van 
remote desktops 

http://www.citrix.nl
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2. Knightec creëert een virtuele ingenieursstudio

Knightec wil in Scandinavië uitgroeien tot hét technisch adviesbureau op het gebied 
van product- en productieontwikkeling. Het bedrijf heeft 350 engineers die in heel 
Zweden met elkaar samenwerken; een gedistribueerd model dat een snelle opstart 
van nieuwe projecten bemoeilijkt. Voor elk project moest het bedrijf een team bij elkaar 
brengen op dezelfde locatie en al deze mensen moesten een professioneel CAD-
werkstation krijgen, een tijdrovende en omslachtige aangelegenheid. Knightec ging  
op zoek naar een betere manier om zijn mensen toegang te bieden tot krachtige 
CAD-werkstations vanaf elke locatie ter wereld, zonder CAD-applicaties te installeren  
en ondersteunen via het netwerk. Investeren in grote aantallen CAD-werkstations  
en het onderhoud daarvan konden ze missen als kiespijn.

Oplossing

Knightec werkte voor de implementatie van XenDesktop met HDX 3D Pro samen  
met Citrix-partner AceIQ AB. Knightec biedt zijn belangrijkste CAD-applicaties, 
waaronder CATIA, Inventer, Pro/Engineer en Ansys, nu aan via VDI-desktops.  
Dankzij NetScaler kunnen apps en gegevens veilig worden benaderd als webservice, 
wat een hoogwaardige ervaring oplevert, ongeacht locatie of device. Zelfs zware, 
professionele CAD-applicaties kunnen worden gebruikt via elk soort netwerk, zelfs  
in een internetcafé. Iedereen kan zijn of haar eigen tablet gebruiken om op te werken. 
Gewoon even verbinding maken met een virtuele desktop via Citrix Receiver.

Voordelen

De engineers van Knightec kunnen nu deelnemen aan teams waar ze maar zijn  
en naadloos samenwerken aan projecten. Met hun virtuele desktop krijgen ze toegang 
tot hun CAD-applicaties en kunnen ze samen aan de slag met de bestanden voor 
het project in kwestie. Mensen kunnen flexibel en efficiënt worden ingezet voor 
verschillende teams. Ze kunnen hun tijd ook gemakkelijk verdelen over verschillende 
projecten op verschillende locaties. Knightec kan consultants inhuren voor projecten 
zonder dat ze reiskosten hoeven te vergoeden. Die consultants krijgen toegang tot een 
volledig CAD-werkstation voor de duur van het project en daarna kan die toegang even 
gemakkelijk weer worden stopgezet. De aanlooptijd van nieuwe projecten is korter 
geworden: van drie weken naar één of twee dagen. En zodra een project eenmaal 
loopt, zorgen forse verbeteringen in de prestaties van de applicaties ervoor (zoals 400 
procent minder rekentijd voor Ansys) dat het project sneller klaar is. De kosten gingen 
omlaag. Niet elke gebruiker heeft een apart werkstation meer nodig en software 
hoeft niet langer lokaal te worden geïnstalleerd en ondersteund. Verouderde CAD-
werkstations worden hergebruikt als thin clients of vervangen door nieuwe, goedkope 
thin clients. De mogelijkheid om sneller een team samen te stellen, hun werk te 
versnellen en de algemene kosten te verminderen heeft ertoe geleid dat Knightec zelfs 
nog grotere projecten kan aannemen. De virtuele CAD-studio van Knightec is nu een 
belangrijk argument om nieuwe krachten te kunnen aantrekken.

“Met Citrix kunnen we getalenteerde ingenieurs overal ter wereld de mogelijkheid 
geven om te werken voor Knightec, maar dan vanaf elke locatie. We beperken ze niet 
tot een specifiek kantoor of bureau, dat is ouderwets”, aldus Jörgen Norman, CIO 
van Knightec. “De toekomst ligt in het kunnen kiezen waar je wilt zitten en wat je wilt 
gebruiken, of het nu een kleine laptop is, een tablet of iets anders.”

Knightec
Branche
Technologie-oplossingen 
en consultants

Uitdagingen
Engineers laten 
samenwerken vanuit 
verschillende locaties

Oplossing
• XenDesktop met 

HDX 3D Pro
• XenServer
• NetScaler
• Dassault CATIA
• Autodesk Inventer
• PTC Pro/Engineer
• ANSYS
• Grafische kaarten uit 

NVIDIA GRID-serie

Voordelen
• CAD-ingenieurs de 

mogelijkheid geven 
om vanaf elke locatie 
samen te werken

• Vermindering van de 
aanlooptijd van een 
project van drie weken 
naar 1 - 2 dagen

• Versnelling van FEA-
berekeningen met 
gemiddeld 400%.

• Minder behoefte 
aan hoogwaardige 
CAD-werkstations

• Werving van ingenieurs 
op elke locatie
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3. Wiha versnelt de provisioning voor een externe ontwikkellocatie

Wiha Premium Tools is een bedrijf uit het Zwarte Woud. Het is een gerenommeerde 
fabrikant van precisiegereedschap voor zowel de industrie als de vakman. In 2012 wilde 
Wiha een nieuwe ontwikkelafdeling oprichten in Waldkirch, op twee uur afstand van 
het datacenter in Schonach. Maar dit stelde het bedrijf voor een grote uitdaging: hoe 
konden ze relatief snel een CAD-infrastructuur inrichten voor deze nieuwe vestiging? 
Een volledig nieuwe, onafhankelijke omgeving op poten zetten was te duur en te 
arbeidsintensief. Bovendien zou het synchroniseren van data met het hoofdkantoor  
een veel te zware belasting worden voor de netwerkverbinding.

Oplossing

In de jaren negentig implementeerde Wiha technologie van Citrix voor het aanbieden 
van bedrijfsapplicaties vanuit het datacenter in Schonach aan gebruikers in de 
productievestiging in Mönchweiler. Dit keer werkte Wiha samen met Citrix-partner 
Makro Factory om het XenDesktop-platform te upgraden met HDX 3D Pro-technologie. 
Wiha biedt zijn engineers in Waldkirch nu CAD-werkstations aan in de vorm van virtuele 
desktops. De oplossing gebruikt de grafische processors (NVIDIA) van de servers om 
het renderen van complexe tekeningen te versnellen. De gebruikte compressiecodecs 
zorgen voor hoge prestaties, ook al is de bandbreedte van het WAN relatief beperkt. 
De multi-GPU passthrough-functie van de XenServer-hypervisor van Wiha heeft het 
mogelijk gemaakt om elke afzonderlijke virtuele machine een aparte NVIDIA Quadro 
2000 grafische kaart te bezorgen. De ontwikkelaars in Waldkirch benaderen hun  
virtuele werkstations op een gewone pc via Citrix Receiver. 

Voordelen

De CAD-ontwikkelaars van Wiha waren maar wat blij met hun virtuele desktop.  
De prestaties lagen hoog en ze konden probleemloos gebruikmaken van hun Connexion 
3D Space Mouse, net zo gemakkelijk als op een lokaal geïnstalleerde pc. Omdat  
ze niet meer gebonden zijn aan een specifiek werkstation, kunnen ze hun CAD-
applicaties nu gebruiken op een laptop thuis of onderweg. Citrix Access Gateway  
biedt veilige webtoegang tot virtuele desktops. Encryptie zorgt ervoor dat de gegevens  
van Wiha veilig worden verzonden. Voor Wiha is het nu veel gemakkelijker om de juiste 
mensen aan te nemen voor het werk. Locatie is nu geen beperking meer.  
Ook is het heel gemakkelijk, en veilig, om buitenlandse freelancers en ontwikkelsites  
in te zetten. Vanuit IT-perspectief is het centrale beheer van alle virtuele CAD-
werkstations op basis van één image erg aantrekkelijk. Dat maakt het namelijk 
gemakkelijk om die werkstations up-to-date te houden en goed te laten werken.  
De Citrix-omgeving van Wiha is nu een belangrijke groeifactor geworden.  
De afgelopen jaren heeft Wiha in Europa een groot aantal nieuwe 
dochterondernemingen toegevoegd aan het desktopvirtualisatieplatform. 

“Citrix-technologie opent vele nieuwe mogelijkheden voor ons”, aldus Siegried Disch, 
IT-manager van Wiha. “We kunnen nu bijvoorbeeld CAD-specialisten aannemen die 
in een compleet andere stad wonen of die van thuis uit willen werken. Ook is het heel 
gemakkelijk, en veilig, om buitenlandse freelancers en ontwikkelsites in te zetten.  
Het maakt niet uit waar onze medewerkers zitten, onze knowhow blijft altijd veilig  
in ons datacenter.”

Wiha Premium 
Tools
Branche
Productie

Uitdagingen
Snel een CAD-
infrastructuur 
opzetten voor een 
nieuwe vestiging

Oplossing
• XenDesktop met 

HDX 3D Pro
• XenServer
• Access Gateway 

(nu CloudBridge)
• Grafische kaarten 

uit NVIDIA Quadro 
2000-serie

• Connexion 3D 
Space Mouse

Voordelen
• Hoogwaardige 

CAD-prestaties 
via een WAN 

• Telewerken en 
BYOD voor CAD-
ontwikkelaars

• Uitbreiding van 
activiteiten
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4. Ontwerp, productie en support voor een grote Europese fabrikant  
van zware voertuigen

Een grote Zweedse producent van zware vrachtwagens en transportoplossingen heeft 
ontwerp-, productie- en supportvestigingen in meer dan 140 landen.  
Deze producent wilde zijn regionale ontwerp- en productievestigingen in landen als 
Duitsland, Japan, Mexico en Brazilië real-time toegang bieden tot ontwerpgegevens 
uit al deze verschillende locaties. Vroeger gebruikte het bedrijf voor de uitwisseling 
van productgegevens diverse asynchrone technieken. Zo werden ‘s nachts altijd vele 
honderden gigabyte aan gegevens versluisd, wat hoge (bandbreedte)kosten met zich 
meebracht en de IT veel tijd kostte.

Oplossing

XenDesktop met HDX 3D Pro heeft het voor dit bedrijf mogelijk gemaakt om zijn 
productontwerpapplicaties, zoals Dassault ENOVIA PLM en CATIA, te centraliseren  
in één datacenter. Waar de CAD-gebruikers zich ook bevinden, op deze manier hebben 
ze altijd veilige, real-time toegang tot centraal beheerde gegevens. De oplossing wordt 
gehost in Japan en Curatiba (Brazilië) en biedt wereldwijde dekking. 

Voordelen

XenDesktop biedt veilige, real-time toegang tot de applicaties en data die deze 
producent gebruikt voor zijn productontwerp. Deze applicaties en data worden gehost 
in Zweden vanuit locaties over de hele wereld. De clientapplicatie wordt gehost naast 
de database in een supersnel datacenternetwerk. Gebruikers (ongeacht locatie) 
kunnen snel grote modellen openen en renderen, met miljoenen vertices, zoals 
modellen voor een complete vrachtwagen.

Conclusie
Citrix XenDesktop met HDX 3D Pro maakt de voordelen van virtualisatie mogelijk 
voor gerenommeerde ontwerp- en productiebedrijven. Door remote access 
mogelijk te maken tot centraal gehoste CAD-data, -desktops en -apps kunnen 
deze organisaties hun time-to-market inkorten en hun intellectueel eigendom en 
klantgegevens beter beschermen. Professionals kunnen veilig samenwerken aan 
real-time ontwerpgegevens en modellen. Waar iedereen zich bevindt, maakt niet 
uit. Ze hebben alle flexibiliteit om te werken waar en wanneer ze maar willen, op het 
device dat ze willen en via de netwerkverbinding die ze tot hun beschikking hebben. 
De gebruikerservaring is altijd dik in orde. Zoals uit de ervaringen van organisaties als 
ABB, Knightec, Wiha en de vrachtwagenfabrikant blijkt, kan deze manier van werken 
ingrijpende (positieve) gevolgen hebben voor het prestatie- en concurrentievermogen 
en de groei van de organisatie.  
Kijk voor meer informatie op www.citrix.nl/xendesktop/3d.

Grote Europese 
fabrikant 
van zware 
voertuigen
Branche
Productie

Uitdagingen
Real-time toegang 
bieden (internationaal) tot 
productontwerpgegevens

Oplossing
• XenDesktop met 

HDX 3D Pro
• XenServer
• Dassault ENOVIA, 

CATIA, DELMIA
• Grafische kaarten uit 

NVIDIA Quadro-serie
• Connexion 3D 

Space Mouse

Voordelen
• CAD-gebruikers 

kunnen op elke locatie 
bij hun gegevens 

• Minder bandbreedte 
nodig, dus lagere kosten

• Grotere nauwkeurigheid 
(centrale toegang en 
centraal beheer in plaats 
van asynchroon delen)
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Santa Clara, CA, Verenigde Staten

Hoofdkantoor EMEA
Schaffhausen, Zwitserland

India Development Center
Bangalore, India

Hoofdkantoor Online Division
Santa Barbara, CA, Verenigde Staten

Hoofdkantoor Pacifisch gebied
Hongkong, China

Hoofdkantoor Latijns-Amerika
Coral Gables, FL, Verenigde Staten

UK Development Center
Chalfont, Verenigd Koninkrijk

XenDesktop met HDX 3D Pro     Praktijkvoorbeelden van klanten
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