
Automatiseer, optimaliseer en stroomlijn uw  
end-to-end application delivery op één plek met 
Citrix Application Delivery Management (ADM). 

Citrix ADM biedt een intuïtief, uitgebreid platform 
waarmee u uw application delivery-infrastructuur op  
een allesomvattende manier kunt bekijken en beheren, 
wat de volgende voordelen heeft:

•  Eenvoudig visualiseren en monitoren van de 
gezondheid, het gebruik en de performance van uw 
applicaties 

•  Licentie, configuratie, beheer en analyse van al uw 
Citrix Application Delivery Controllers (ADC’s), waar  
ze zich ook bevinden

•  Automatiseren van de configuratie van uw app 
delivery-infrastructuur

•  Proactief troubleshooten van problemen dankzij snelle 
identificatie van afwijkingen

Laten we eens kijken welke andere voordelen Citrix ADM 
kan bieden.  

Orchestration

Beter inrichten van Citrix ADC bij het implementeren en 
schalen van applicaties. Citrix ADM integreert ook de 
orchestration met Kubernetes. 

Solution Brief

Citrix Application Delivery 
Management (ADM)
Vereenvoudig de application delivery met allesomvattende  
zichtbaarheid in multicloud-omgevingen
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Configuratie

Zorg voor een eenvoudige, consistente en foutloze configuratie van uw application delivery en security. Citrix ADM 
maakt het mogelijk om logische configuratietaken te definiëren en naar de desbetreffende ADC’s te pushen of 
om een bestaande configuratie naar een nieuwe ADC te pushen, waardoor de configuratietijd wordt verkort en 
applicaties correct worden aangeboden. 

Automatisering

Voldoe beter aan de vraag van de klant door ADC’s automatisch op en af te schalen. Citrix ADM Autoscale beoordeelt 
continu hoe zwaar de Citrix ADC’s worden belast en schaalt zo nodig op en af.

Configuratietaken
Creëer, bewaar en hergebruik configuratietaken als bestanden om de configuratie  
te stroomlijnen en fouten drastisch te verminderen.

Configuratieaudits
Controleer uw configuraties op compliance met het organisatiebeleid en blijf 
problemen voor met automatische waarschuwingen voor afwijkingen in configuraties.

Stylebooks
Definieer op logische wijze een configuratie voor Citrix ADC’s, bouw complexe 
configuraties op basis van eenvoudige bouwstenen en gebruik single-touch  
configuratie om applicaties te implementeren in verschillende infrastructuren. 

Hoge 
beschikbaarheid

Zorg ervoor dat applicaties het juiste aantal Citrix ADC’s hebben om aan de 
hoeveelheid verkeer te voldoen en onafgebroken operationeel te blijven.

Zero-touch 
configuratie

Creëer en beheer de ADC-configuratie op één plek en plan updates wanneer u 
dat past. Voeg Citrix ADC instances dynamisch toe of verwijder ze (samen met de 
bijbehorende configuraties en licenties), afhankelijk van de vraag. 

Betere 
kostenbeheersing

Bespaar geld door ADC-instances naar behoefte op te starten, met dynamische 
provisioning en deprovisioning. 
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Relevant inzicht 

Beoordeel de gezondheid, performance en security van uw volledige applicatie-, netwerk- en delivery-infrastructuur. 
Citrix ADM verzamelt en analyseert netwerk-, infrastructuur-, applicatie- en securitydata om inzicht te bieden en de 
datagestuurde besluitvorming te verbeteren. 

ADC-
gezondheidsscores

Bekijk al uw devices (fysiek, virtueel, cloud, in een container) en hun gezondheidsscore 
in één oogopslag, samen met alle kritieke gebeurtenissen die aandacht vereisen. 

Intuïtief dashboard
Houd applicaties operationeel met een centraal dashboard dat eenvoudige visualisatie 
van de applicatiestatus mogelijk maakt voor al uw ADC’s. 

Securitydata

Maak de securitystatus van uw applicaties duidelijk op basis van securitydata. Monitor 
al uw applicaties en maak onderscheid tussen kritieke securityproblemen en data, 
zodat u eenvoudig bedreigingen kunt identificeren en actie kunt ondernemen om uw 
securitystatus te verbeteren.

Inzicht in netwerken
Bekijk realtime latencystatistieken met betrekking tot clients en netwerken, creëer 
historische rapporten en bekijk end-to-end performancedata. 

Meetpunten voor  
de applicatie- 
performance

Krijg een gedetailleerd overzicht van de performancestatistieken van applicaties, zoals 
het aantal aanvragen, fouten, responstijden van applicaties en servers, doorvoer en 
totale verbindingen.
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Meer informatie over Citrix ADM en de voordelen van koppeling met Citrix ADC. 
Download de whitepaper. 

Snellere troubleshooting

Reageer snel als er iets misgaat. Citrix ADM biedt intuïtieve en proactieve troubleshooting, zodat u direct op de 
hoogte bent van problemen. Aangepaste dashboards op basis van rol helpen problemen sneller te identificeren  
en op te lossen.  

Op rollen 
gebaseerde 
dashboards

Verleen toegangsrechten met fijnmazig rolgebaseerd toegangsbeheer, zodat de 
juiste gebruikers de juiste informatie voorgeschoteld krijgen. 

Gegevens van 
webtransacties

Zoom snel in op fouten om de oorzaak te achterhalen en om de getroffen resources 
te beoordelen. ADM beveelt vervolgens corrigerende maatregelen aan om het 
probleem te verhelpen. 

Wereldwijde 
servicegrafieken

Visualiseer uw volledige implementatie end-to-end en bekijk applicatieverbindingen 
of communicatiefouten in hybride multicloud-omgevingen.  

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/simplify-operations-gain-insight-and-improve-trouble-shooting-of-application-delivery-infrastructure.pdf

