Vijf redenen waarom uw IT-team Citrix
DaaS nodig heeft
Ondersteuning van hybride medewerkers kan ingewikkeld zijn. Citrix DaaS maakt het eenvoudig. Creëer binnen enkele
minuten een hoogwaardige workspace voor duizenden gebruikers. Zonder in te leveren op security en zonder de
kosten te verhogen.

Waarom Citrix DaaS?

Vijf signalen die uw team vertellen dat het tijd wordt voor Citrix DaaS:
1. U wilt eenvoudiger beheer.

Als marktleider op het
gebied van Desktops-as-aService (DaaS) en VDI heeft
Citrix al duizenden IT-teams
geholpen met de uitdagingen die ze tegenkomen om
moderne medewerkers te
ondersteunen.
Alleen Citrix:
• Maximaliseert datacenterinvesteringen met
hybride DaaS
• Biedt een complete
oplossing voor het beschermen van gegevens
• Laat u werken met de
door u gewenste cloudprovider

Als routinematig infrastructuurwerk te veel tijd kost, kan Citrix DaaS helpen. U kunt uw workloads
dan razendsnel aanbieden vanuit elke public cloud of elk datacenter en tegelijkertijd een
betrouwbare workspace-ervaring creëren voor uw gebruikers. Vervolgens kunt u dit volledig
beheren vanuit één centrale console. Geavanceerde IT-skills zijn hiervoor niet nodig. Servers
configureren, patches beheren en updates installeren? Ook dat behoort tot het verleden. Na de
implementatie hebt u er geen omkijken meer naar.

2. U wilt meer flexibiliteit.
Migreren naar de cloud kan een hele uitdaging zijn. Citrix DaaS is specifiek ontworpen
om met u mee te groeien en workloads in de public cloud uit te rollen naast uw bestaande
datacenterinvesteringen. Beheer en onderhoud laat u over aan anderen. Zelf omarmt u de
flexibiliteit van de cloud zodat u meer tijd overhoudt voor zaken die echte meerwaarde opleveren.

3. Security is een punt van zorg.
Hoe groter het aantal hybride medewerkers, hoe groter de risico’s. Alleen Citrix DaaS biedt een
complete oplossing die beschermt tegen onbevoegde toegang en bedreigingen van binnenuit.
Voorkom gegevensverlies met ingebouwde technologieën zoals sessieregistratie en watermerken.
Of maak toegang onmogelijk als de devicestatus, locatie of andere factoren een te groot
risico inhouden. Met geavanceerde policy’s zorgt u ervoor dat al uw data veilig blijft, ongeacht
gebruikers, devices en netwerkverbindingen.

4. Uw gebruikersaantallen nemen toe.

• Biedt high-definition
3D-, CAD-en andere
grafische applicaties

Externe partners, tijdelijke krachten of nieuw aangenomen medewerkers? Iedereen snel
toevoegen, is niet eenvoudig. Met Citrix Daas wel. Het toevoegen van duizenden nieuwe gebruikers
duurt voortaan nog hooguit enkele minuten en zo zorgt u razendsnel voor een hoogwaardige
workspace op elk device en via elk netwerk. Gespecialiseerde HDX Technology laat ook de
zwaarste grafische applicaties en medische applicaties moeiteloos presteren in high definition.

• Biedt specifieke optimalisatie voor spraak,
video en communicatie

5. U wilt meer grip op uw budget.
Wat uw intenties ook zijn – uw bestaande infrastructuur zo goed mogelijk blijven benutten of de
kosten verlagen door over te stappen naar de cloud – Citrix DaaS is de ideale oplossing. U kunt
heel eenvoudig uw on-premise workloads blijven gebruiken en op hetzelfde moment met Microsoft
Azure of Google Cloud gaan werken. Ook voor het maximaliseren van de gebruikersdichtheid is
Citrix DaaS zeer geschikt, met tal van opties om de kosten te drukken door de clouduitgaven te
optimaliseren over meerdere platforms heen.

