
Applicaties staan centraal in de wereld van 
vandaag. Daarom is het zo belangrijk dat zakelijke 
apps voldoen aan de eisen en wensen die 
medewerkers en klanten stellen.

Met Citrix Application Delivery Controller (ADC) 
verbetert u de performance, security en veerkracht 
waarmee u uw bedrijfskritische applicaties aanbiedt. 
Citrix ADC maakt het volgende mogelijk: 

•  Aanbieden en beschermen van alle applicaties, 
ongeacht architectuur (monolithisch of microservices), 
waar ze ook worden geïmplementeerd, on-premise of 
in de cloud van uw keuze

•  Creëren van operationele consistentie in hybride 
multicloud-omgevingen met één uniforme codebasis 
voor alle Citrix ADC platforms en formfactors

•  Intelligent beheer van verzoeken aan backend-
resources en offloaden van het verbindingsbeheer  
om de schaalbaarheid, beschikbaarheid, performance 
en security van applicaties te vergroten

•  Creëren van end-to-end inzicht in applicaties, 
infrastructuur en netwerken in alle omgevingen

•  Proactief oplossen van problemen in uw volledige 
multicloud-omgeving via één centrale console

We gaan hier nader in op de mogelijkheden van  
Citrix ADC.

Transitie naar de multicloud versnellen

Citrix ADC platforms zijn gebouwd op een en dezelfde 
uniforme codebasis met verschillende formfactors 
(fysieke, virtuele, multi-tenant, bare metal, container 
en public cloud images) voor security en operationele 
consistentie over elke implementatie heen. Citrix 
Application Delivery Management (ADM) maakt het 
mogelijk om alle instances centraal te beheren. De 
unieke flexibele licentiecapaciteit in een pool maakt 
het mogelijk om de application delivery workload naar 
behoefte te verschuiven van on-premise naar de cloud.

Solution Brief

Citrix Application  
Delivery Controller (ADC)
Verbeter op een eenvoudige manier de performance,  
security en veerkracht van uw application delivery
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Consistente security mogelijk maken voor alle apps

Citrix ADC biedt uitgebreide securityfuncties die consistent zijn over alle platforms en omgevingen heen.  
Zo kunt u dezelfde securitypolicy’s definiëren en afdwingen voor al uw apps, op elke locatie.

Netwerkbeveiliging
Krachtige securityfunctionaliteit voor de hele application stack om gebruikers 
en applicaties te beschermen tegen kwaadwillenden, met IP-reputatiefiltering, 
bescherming tegen DDoS-aanvallen en meer.

SSL-encryptie  
en -decryptie

De veiligste end-to-end gegevensoverdracht voor applicaties, met toonaangevende 
SSL-encryptie en -decryptie, en ondersteuning voor de sterkste protocollen en 
cipher suites.

Externe toegang
Veilige toegang tot applicaties met adaptieve identiteitscontrole, inspectie  
van endpoints en versleutelde gegevensoverdracht met diverse vormen van  
AAA-toegangsbeheer (authenticatie, autorisatie en audits).

Applicatiesecurity
Uitgebreide applicatiebescherming met geïntegreerd botmanagement, een 
web application firewall en API-beveiliging om inbreuken, gegevensverlies en 
ongeautoriseerde wijzigingen aan websites, applicaties of informatie te voorkomen.

Application delivery optimaliseren

Citrix ADC biedt de tools die u nodig hebt om de application delivery te optimaliseren, de gebruikerservaring te 
verbeteren, de transactietijden en het bandbreedteverbruik te verminderen en de serverperformance te verbeteren.

Caching
Snellere applicatierespons dankzij de geïntegreerde cachingfunctionaliteit van 
Citrix ADC, wat bespaart op de cloud- en infrastructuurkosten.

Compressie
Gebruik van Citrix ADC om HTTP-reacties te comprimeren, de workload van 
achterliggende servers te verlagen, minder bandbreedte te gebruiken en de 
downloadtijden te verkorten.

Frontend-
optimalisatie

Minder client requests, snellere respons en betere load- en rendertijden van de 
applicatierespons, met Citrix ADC frontend-optimalisatie.

Beeldoptimalisatie
Intelligente optimalisatie van de beeldkwaliteit om de download- en rendertijden 
van hoge resoluties te verbeteren op mobiele devices.

TCP-optimalisatie
Gebruik van de geavanceerde TCP-tuning en -optimalisatie van Citrix ADC om de 
gebruikerservaring en waargenomen downloadsnelheden te verbeteren, met name 
bij gebruik van mobiele netwerken. 

Ondersteuning voor 
HTTP/2

Verbeteren en ondersteunen van het HTTP/2-protocol voor meer efficiëntie, 
waardoor content kan worden opgehaald in minder verzoeken en de 
gebruikerservaring aanzienlijk verbetert.
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Relevant inzicht verwerven met allesomvattende zichtbaarheid

Met Citrix Application Delivery Management (ADM) bekijkt u al het verkeer van en naar applicaties in één console 
voor gecentraliseerd beheer en op basis van analytics voor meer relevant inzicht en proactieve troubleshooting.

Gezondheid en 
performance van 
applicaties

Algemeen overzicht van het gebruik, de gezondheid en de performance van 
uw applicaties en application delivery-infrastructuur, naast statistieken over 
de realtime client- en netwerklatency, historische rapporten en end-to-end 
performancedata voor het oplossen van problemen. 

Security analytics
Snel bepalen van kwetsbaarheden en de securitystatus, met dashboards die 
aanvallen op uw applicaties weergeven en laten zien waarvan deze afkomstig zijn.

Machine learning
Aanvallen voorblijven met geautomatiseerde waarschuwingen die aanvallen 
detecteren door afwijkend gedrag te vergelijken met bekende baselines.

Maximale beschikbaarheid en performance van applicaties mogelijk maken

U verbetert de gebruikerservaring met functionaliteit om de beschikbaarheid, schaalbaarheid en performance van 
applicaties te garanderen.

Load balancing
Horizontaal schalen van applicaties en sturen van het inkomend verkeer met 
intelligente load balancing.

Health monitoring
Monitoren van de status van resources en services met ingebouwde intelligentie 
voor veelvoorkomende protocollen of zelf monitors maken voor specifieke 
applicaties.

Global Server Load 
Balancing (GSLB)

Citrix ADC Global Server Load Balancing zorgt ervoor dat verzoeken van 
gebruikers en clients naar de dichtstbijzijnde beschikbare site gaan, wat de 
gebruikerservaring verbetert.
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Citrix ADC formfactors

Virtuele platforms

VPX

Krachtige features voor web en application delivery, zoals load 
balancing, secure remote access en applicatieacceleratie, 
en security in één simpele, eenvoudig te installeren virtuele 
appliance.

CPX
Eenvoudige implementatie en eenvoudig beheer van Citrix ADC  
via diverse populaire containermanagement-systemen.

BLX

De krachtige application delivery-functies zijn ook beschikbaar op 
bare metal door Citrix ADC uit te voeren als Linux-proces (zonder 
overhead van een hypervisor of container) op de hardware van uw 
keuze.

Public cloud
Citrix ADC kan eenvoudig worden geïmplementeerd in private en 
public cloudomgevingen met ondersteuning voor AWS, Microsoft 
Azure, IBM en Google Cloud Platform.

Fysieke platforms

MPX
Krachtige hardwaregebaseerde application delivery en security 
met toonaangevende performance en SSL-offload.

SDX
Multitenant-ondersteuning voor maximaal 115 volledig geïsoleerde 
instances op één appliance.

FIPS

Specifieke fysieke en virtuele platforms met FIPS 
140-2-compliance en -certificering om te voldoen aan de 
compliance-eisen van bedrijven en organisaties die zich aan 
strenge regelgeving moeten houden.

Meer informatie over het optimaliseren van uw application delivery, security en 
performance met Citrix ADC. 

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/solution-brief/citrix-adc-at-a-glance.pdf

