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Solution Brief

Citrix ADC en SD-WAN voor bedrijfscontinuïteit

Het Citrix Networking portfolio is gebouwd op Citrix 
Application Delivery Controller (ADC), Citrix Application Delivery 
Management (ADM) en Citrix SD-WAN. Bij een onverwachte 
crisis of noodsituatie werken deze producten perfect met elkaar 
samen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen 
door middel van:

• Maximale beschikbaarheid van applicaties

• Snelle terugkeer naar de normale situatie

• Maximale controle met allesomvattende zichtbaarheid

• Altijd veilige applicaties

Maximale beschikbaarheid van applicaties 

Bij calamiteiten en in noodsituaties is het van het allergrootste belang dat uw 
organisatie operationeel blijft.  U staat voor de taak om applicaties beschikbaar te 
houden voor medewerkers en klanten. Citrix biedt de zekerheid die u nodig hebt, 
met:

Citrix ADC Load Balancing en GSLB 

Citrix ADC Load Balancing maakt het mogelijk uw applicatieservers te loadbalancen 
binnen en tussen locaties. Met Citrix GSLB is het bovendien mogelijk om de 
applicatieservers wereldwijd te verdelen.  Valt onverhoopt een volledig datacenter 
of een bepaalde cloudomgeving weg, dan stuurt Citrix ADC het verkeer ongemerkt 
door naar locaties of clouds die wel beschikbaar zijn, zodat uw business continuity 
niet in gevaar komt. 

Automatisch schaalbare ADC-capaciteit

Wanneer veel gebruikers thuis aan de slag gaan of gebruikers van een 
uitgevallen locatie worden doorgestuurd naar een andere locatie, krijgen andere 
applicatieservers plotseling een piek te verwerken. In dit geval is Citrix ADC in staat 
om de capaciteit automatisch op te schalen en instances in public en private clouds 
toe te voegen – alles om uw continuïteit veilig te stellen. 

Citrix SD-WAN

Citrix SD-WAN zorgt ervoor dat de netwerkperformance en betrouwbaarheid hoog 
blijven voor applicaties die worden aangeboden vanuit public, private en SaaS-
cloudomgevingen. Citrix SD-WAN biedt branch en remote users een betrouwbare 
verbinding en geeft prioriteit aan bedrijfskritische applicaties, wat leidt tot een 
uitstekende gebruikerservaring bij het werken met (onder meer) virtuele desktop-, 
voice-, video-, CRM- en ERP-applicaties, alles wat een organisatie nodig heeft om 
operationeel te blijven en onderbrekingen te voorkomen.
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Snelle terugkeer naar de normale situatie

Bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden is het belangrijk dat u snel 
terugkeert naar de normale situatie. Dit kan betekenen dat u extra personeel 
nodig hebt of werk moet verschuiven naar een andere locatie. Citrix laat dit sneller 
verlopen.

Een ADC met operationele consistentie in verschillende cloudomgevingen

Alle Citrix ADC verschijningsvormen hebben dezelfde codebasis, wat concreet 
resulteert in operationele consistentie voor alle formfactors in het datacenter en 
in de bekende public clouds. Krijgt u te maken met een noodsituatie, dan kunt u uw 
workloads razendsnel overbrengen naar de cloud, met consistente policy’s en zonder 
nieuwe dingen te leren. Zo keert u snel terug naar normaal.

Citrix ADC met licenties en capaciteit in een ‘pool’ 

Citrix Pooled Capacity licenties maken het mogelijk om de capaciteit van uw ADC 
altijd daar in te zetten waar dat het meest nodig is. De flexibiliteit van dit model 
laat u capaciteit verschuiven van on-premise devices naar de cloud of tussen 
verschillende cloudimplementaties. U doet dit meteen, zonder dat u eerst nieuwe 
licenties hoeft aan te schaffen. Organisaties benutten hun resources beter en zijn 
tijdens een crisis sneller operationeel.

Citrix SD-WAN

Het centraal en gemakkelijk kunnen beheren van netwerkresources tijdens een crisis 
is essentieel om een snelle terugkeer naar normaal mogelijk te maken. Met Citrix 
SD-WAN kunt u snel WAN-edge- en multicloud-resources uitrollen en beheren, op 
de vereiste schaal. Met SaaS-based orchestration kunt u nieuwe devices toevoegen 
en uw netwerkcapaciteit on-demand optimaliseren, ook weer om snel terug te keren 
naar uw normale bedrijfsvoering. 

Maximale controle met allesomvattende zichtbaarheid

Om de controle niet te verliezen bij onverwachte situaties is het enorm belangrijk 
om realtime zicht te hebben op uw volledige wereldwijde application delivery-
infrastructuur. U kunt namelijk alleen controleren wat u ziet.

Citrix ADM en Analytics

Citrix ADM biedt compleet zicht over alle applicaties, datacenters, cloudomgevingen 
en Citrix ADC formfactors heen. Met Citrix ADM configureert, beheert en analyseert 
u al uw Citrix ADC’s ongeacht waar deze zich bevinden, en monitort u proactief de 
gezondheid, het gebruik en de performance van uw applicaties. U kunt problemen 
met applicaties en infrastructuur sneller troubleshooten en ziet binnen één console 
wat de situatie is. Zichtbaarheid ligt aan de basis van de flexibiliteit die nodig is om 
een crisis snel te boven te komen. 

Altijd veilige applicaties

Tijdens een crisis mag u uw security niet laten verslappen. Elke afwijking van de 
normale regels kan nieuwe (of grotere) problemen veroorzaken. De security van uw 
organisatie en applicaties moet voorop staan, altijd. 



3

Enterprise Sales
Noord-Amerika | 800-424-8749  
Internationaal | +1 408-790-8000

Locaties
Hoofdkantoor | 851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, Verenigde Staten 
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten

©2020 Citrix Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Citrix, het Citrix logo en overige merken die in dit document 
worden gebruikt, zijn eigendom van Citrix Systems, Inc. en/of een of meer van zijn dochterondernemingen en kunnen 
geregistreerd zijn bij het Patent and Trademark Office van de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere 
merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Citrix.nl | Citrix ADC en SD-WAN voor bedrijfscontinuïteit

Consistente security tijdens crisissituaties en normale bedrijfsvoering

Wanneer het onverwachte gebeurt, mag u uw security niet slachtofferen om toch 
maar door te kunnen werken. Hoe uw reactie op een noodsituatie er ook uitziet 
(workloads overbrengen naar de cloud, opschalen van resources, aanbieden van 
nieuwe verbindingen), u mag uw maatregelen nooit ten koste laten gaan van uw 
gebruikelijke security.

Het Citrix Networking portfolio omvat uitgebreide securityvoorzieningen voor 
uw applicaties, API’s en gebruikers tijdens uw normale bedrijfsvoering en alles 
wat nodig is om deze security in stand te houden als de situatie noodgedwongen 
verandert.

• Citrix ADC Gateway biedt contextafhankelijke veilige toegang tot applicaties op 
elke locatie, voor al uw gebruikers, via alle netwerken en op alle devices.

• Citrix ADC met ingebouwde WAF en API-bescherming beschermt uw applicaties 
en API’s. 

• Met Citrix ADM beschikt u over consistent versleutelde toegang tot resources, 
geheel in overeenstemming met de regels van uw organisatie. 

• Citrix SD-WAN maakt het mogelijk om de toegang tot alle applicaties op een 
flexibele manier te beveiligen, voor al uw gebruikers in externe kantoren en 
gebruikers op afstand. 

Het Citrix Networking portfolio biedt u alle tools die u nodig hebt om de 
beschikbaarheid van uw applicaties hoog te houden, met consistente security, en om 
in tijden van nood snel terug te keren naar de normale situatie.
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