
Solution Brief

In 2021 had 46% van de organisaties 
een zero trust-oplossing in gebruik, 
bijna tweemaal zoveel als in 2019. 
Wat houdt u tegen?1 
Implementeer Citrix Secure Private Access vandaag 
nog om adaptieve toegang te bieden tot alle zakelijke 
applicaties, on-premise of in de cloud. Traditionele 
VPN-oplossingen zijn gevoelig voor aanvallen op 
netwerkniveau. Citrix Secure Private Access doet het 
anders, met in de cloud aangeboden security op basis 
van zero trust via één volledig beheerd securitysysteem. 
Dit beschermt gebruikers, apps, devices en de 
onderliggende infrastructuur van de organisatie en 
stelt systeembeheerders in staat om de security van 
alle applicaties, desktops en data te beheren vanuit één 
uniforme beheerconsole. Hiermee maakt de IT-afdeling 
realtime, transparante security mogelijk, evenals de 

beste gebruikerservaring voor een echt veilige en 
hybride werkomgeving.

De belangrijkste use cases voor Citrix Secure Private 
Access 

Transitie van VPN naar ZTNA
U kunt zero trust-netwerktoegang bieden tot alle door 
uw IT-afdeling geautoriseerde applicaties zonder 
gebruikersdevices te verbinden met het bedrijfsnetwerk. 
Citrix Secure Private Access biedt veilige toegang tot 
client-serverapplicaties en apps die worden benaderd 
vanuit een browser, of ze nu on-premise of in de public 
cloud worden geïmplementeerd. Dit VPN-alternatief 
maakt gebruik van adaptieve authenticatie om 
sterkere policy’s af te dwingen op basis van rol, risico, 
devicestatus en locatie, wat de workspace continu 
beschermt.

Citrix Secure Private 
Access (SPA)
Adaptieve, contextafhankelijke 
zero trust-toegang voor alle door 
de IT-afdeling beheerde apps en 
medewerkers

“Een zero trust-architectuur van Citrix helpt bij het voorkomen  
van malware, data exfiltration of VPN-lekken en andere aanvallen.  
Citrix Secure Private Access, verificatie van de gebruikersidentiteit  
en veilige workspaces liggen aan de basis van het kleinere risico.”

 – Sriram Sitaraman, CIO, Synopsys
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Veilige toegang voor BYOD-programma’s 
U beschikt hiermee over alle securitymechanismen die 
nodig zijn om gevoelige data te beschermen, zonder 
dat de beveiliging de ervaring voor medewerkers 
minder goed maakt. Citrix Secure Private Access biedt 
adaptieve toegangspolicy’s op basis van de identiteit, 
locatie en devicestatus van de gebruiker, wat extra 
bescherming biedt tegen onbevoegde data-exfiltratie. 

Snelle onboarding van contractors en nieuwe 
medewerkers 

U kunt hiermee IT-systemen integreren om nieuwe 
medewerkers zo snel mogelijk toe te voegen en de 
impact op de organisatie te beperken. Citrix Secure 
Private Access heeft geen agents nodig om toegang te 
bieden tot browsergebaseerde applicaties, of ze nu in de 
cloud worden gehost, lokaal worden geïmplementeerd 
of als SaaS worden aangeboden. Dit versnelt de 
onboarding en maakt het installeren van een VPN-agent 
op elke laptop overbodig.

“Citrix heeft de regels voor fusies 
en overnames bij Aspirus Health 
veranderd. Met Citrix Secure 
Private Access kunnen we de 
overgenomen organisatie al 
maanden van tevoren toegang 
bieden tot kernsystemen en 
applicaties zoals EHR en ERP, 
voordat traditionelere zaken zoals 
netwerken, domeinen, gebruikers 
en werkstations worden 
gemigreerd. En, heel belangrijk, 
dankzij de zero trust-benadering 
hebben we hierbij maximale 
zekerheid.”

 – Chris Falin, VP Systems Technology, Aspirus Health

“Met Citrix hebben we een manier gevonden om de productiviteit te 
verhogen en een betere werknemerservaring te bieden. We hebben 
werken op afstand veiliger gemaakt. Analytics verbetert de service 
die we gebruikers bieden. En de intelligentie van Citrix Secure Private 
Access zorgt voor minder afleiding in de moderne werkomgeving,  
zodat medewerkers gestroomlijnder kunnen werken.”

 – Gilliard Delmiro, CTO, HDI
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Eenvoudiger IT-beheer dankzij consolidatie van 
cybersecurityaanbieders 

De meeste IT-organisaties werken samen met meerdere 
aanbieders, wat vaak resulteert in een versnipperde 
en complexe omgeving voor zowel gebruikers als 
systeembeheerders. Citrix maakt veilige toegang tot 
alle applicaties – binnen en buiten DaaS – mogelijk om 
de complexiteit te verminderen, de time-to-market in te 
korten en snelle schaalbaarheid te bieden. 

Citrix Secure Private Access creëert de zichtbaarheid 
en controle die u nodig hebt om cloudapplicaties te 
beveiligen, medewerkers op afstand te ondersteunen  
en oudere technologie te beschermen. 

Belangrijkste zaken om te configureren

1. SSO en meervoudige authenticatie: implementeer 
één wachtwoord voor alle apps, versterkt met 
meervoudige authenticatie. Dit maakt het 
gemakkelijker om sterkere wachtwoorden en 
identiteitscontrole te garanderen voor het geval 
wachtwoorden worden gestolen.

2. Adaptieve authenticatie: met contextdata van Citrix 
Gateway en externe aanbieders zorgt u ervoor dat 
alleen veilige devices zich aanmelden bij uw apps.

3. App-specifieke toegang: configureer welke 
medewerkers toegang hebben tot welke apps. Zorg 
ervoor dat medewerkers alleen toegang krijgen tot de 
apps die ze nodig hebben en dus niet tot het volledige 
netwerk.

4. Bescherming tegen gegevensverlies en bedreigingen: 
implementeer krachtige mechanismen om keyloggers, 
screenscrapers, downloads, klembordgebruik, 
printen, het delen van schermen enzovoort te 
blokkeren. Dit is belangrijk bij het implementeren van 
policy’s voor contactcentermedewerkers, contractors 
en partners.

5. Remote Browser Isolation: gebruik ingebouwde  
URL-filtering om risicovolle apps en websites te 
openen in een beveiligde browser zodat er geen 
malware op het endpoint terecht kan komen.

6. Analytics: blijf bedreigingen voor en scherp 
configuraties aan met analyse van het 
gebruikersgedrag en van gebruikte applicaties, 
voor de beste balans tussen gebruikerservaring en 
cybersecurity.

Meer informatie over het stroomlijnen en beveiligen van de toegang tot applicaties 
op elk device met Citrix Secure Private Access: raadpleeg de Getting Started Guide. 

https://www.youtube.com/watch?v=yhAUF9uH1Fk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Li-_ldZIVVo
https://www.youtube.com/watch?v=IRIo_cNVRyo?leadid=%7B%7Blead.id%7D%7D&utm_campaign=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList&utm_medium=Email+-+Sequence&utm_source=Video-ScreenSharing-EN&utm_content=Text&ctm_programid=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList
https://www.youtube.com/watch?v=_7Xx0gkL0Xg
https://www.youtube.com/watch?v=6MUOBxBOnjU?leadid=%7B%7Blead.id%7D%7D&utm_campaign=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList&utm_medium=Email+-+Sequence&utm_source=Video-Analytics-EN&ctm_programid=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-secure-private-access/get-started-with-citrix-secure-private-access.html

