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Na een periode met veel onderbrekingen zien 
organisaties kans om zich beter voor te bereiden op de 
toekomst. Vooruitgang moet op de eerste plaats 
komen, obstakels moeten verdwijnen. Het moet 
mogelijk worden om vanaf elke locatie aan de slag te 
gaan, zonder in te leveren op security. 

Naarmate meer workloads in de cloud terechtkomen en 
medewerkers vanaf steeds meer locaties aan de slag 
zijn, neemt de kans op cyberaanvallen toe en wordt het 
gevaar steeds extremer. Dit vereist vereenvoudigde, 
intelligente en adaptieve contextafhankelijke security 
voor alle soorten toegang en werkscenario’s. 

Bij het faciliteren van hybride medewerkers is niet 
alleen het IT-aspect belangrijk, maar ook de 
productiviteit die medewerkers kunnen bereiken. 83% 
van de wereldwijde werknemers wil een hybride 
werkmodel. Op hetzelfde moment is er behoefte aan 
nieuwe soorten communicatie en samenwerking tussen 
teams. Daarom focussen organisaties zich nu op het 
aanbieden van technologie die zowel teams als 
afzonderlijke medewerkers kan helpen om 
productiever en innovatiever te zijn.

Citrix staat voor u klaar om het dagelijkse werk te 
transformeren, de security te waarborgen en u voor te 
bereiden op de mogelijkheden van morgen.

Transformatie van de dagelijkse 
werkzaamheden
Citrix Workspace laat dagelijkse werkzaamheden 
vlotter verlopen en maakt veilige toegang mogelijk tot 
alle apps die uw medewerkers nodig hebben. Waar ze 
ook zijn of werken, met welk device dan ook, de 
performance ligt altijd hoog. Het systeem wordt 
contextafhankelijk aangeboden, en op zo’n manier 
gepersonaliseerd dat er minder afleiding is en mensen 
zich nog echt kunnen concentreren. Dit heeft dan weer 
een positieve impact op de betrokkenheid van 
medewerkers en de winstgevendheid van de 
organisatie. Volgens een recent rapport van Gallup 
kost gebrek aan betrokkenheid de wereldeconomie 
jaarlijks 8,1 biljoen dollar (10% van het BBP) aan 
productiviteit. 

Gebruikers kunnen zelfs hun eigen apps bouwen om 
contentgerichte workflows te stroomlijnen en de 
manier waarop ze hun werk plannen en volgen te 
verbeteren, allemaal in een moderne, voor mobiel 
gebruik geschikte omgeving.

Een naadloze, veilige 
workspace-omgeving
Citrix zorgt voor veilige, goed presterende toegang tot 
elke app, via elke netwerkverbinding, ongeacht waar uw 
gebruikers werken. Onze aanpak combineert uniforme 
toegang en uniforme security om u te helpen bij het 
oplossen van performance- en toegangsgerelateerde 
problemen, evenals uitdagingen op het gebied van 
IT-security. Citrix Workspace is een oplossing met 
wereldwijde schaalbaarheid dankzij tal van ‘points of 
presence’ dicht bij uw gebruikers en dicht bij uw apps. Dit 
helpt u om ‘zero trust’ te implementeren en te profiteren 
van de voordelen van SASE.

Alleen Citrix ondersteunt alle apps en 
connectiviteitsopties voor elk type applicatie binnen 
of buiten Citrix Workspace, overal waar mensen 
werken.

 • Connectiviteitsopties: DaaS/VDI, VPN, Mobile 
  VPN, maar ook zonder VPN en met ‘zero 
  trust’-netwerktoegang
 • Soorten applicaties: client-server-, web- en 
  SaaS-apps

Overal op voorbereid
Wilt u uw medewerkers voorbereiden op een duurzame 
hybride werkomgeving? Moet u de integratie na een fusie 
of overname in goede banen leiden? Of is het belangrijk 
dat u uw IT-omgeving moderniseert om klaar te zijn voor 
de toekomst? In al deze situaties, en meer, kunnen wij u 
helpen aan de flexibiliteit die zo belangrijk is voor alle 
veranderingen van nu. 

Citrix helpt u bij het vereenvoudigen en centraal beheren 
van een hybride multicloud-implementatie, voor elke 
combinatie van public clouds en on-premise hypervisors. 
Met onze DaaS-oplossingen kunt u uw eigen on-premise 
infrastructuur afbouwen, flexibiliteit creëren tussen public 
clouds en on-premise datacenters, en uw beheer, 
monitoring, security en bedrijfscontinuïteit sterk 
vereenvoudigen. Tegelijkertijd verlaagt u de kosten en 
realiseert u een snellere time-to-value.

https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx
https://www.citrix.com/nl-nl/products/citrix-workspace/form/the-citrix-smarter-workplace-report/
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Use cases voor vlotter werken
Veilig werken vanaf alle mogelijke locaties

Zero-trust security implementeren – bekijk use case

Bescherm uw gebruikers, apps en data met end-to-end 
adaptieve toegang die toegang verleent aan geautoriseerde 
gebruikers door middel van patronen op basis van identiteit, 
tijd, device en risicoprofiel van gebruikers, wat resulteert in 
een consistente en eenvoudige gebruikerservaring.

Sneller SASE-traject – bekijk use case

Verbeter de security en ervaring en vereenvoudig uw 
activiteiten met geconvergeerde WAN- en netwerksecurity 
in een single-pass architectuur, beheerd via een uniform 
beheerplatform voor netwerken en cybersecurity.

Bescherming van apps en API’s – bekijk use case

Beveilig uw webapps en API’s met complete, bewezen en 
gelaagde bescherming tegen bekende zero-day 
applicatieaanvallen. Bescherm alle soorten applicaties in 
uw multicloud-omgeving met een web app firewall, bot 
management en bescherming tegen DDoS-aanvallen.

Modernisering van uw contactcenter – bekijk use case

Verbeter uw contactcenterstrategie door de fysieke 
voetafdruk te verminderen en de beste medewerkers aan te 
trekken ongeacht fysieke locatie, met een 
contactcenterplatform in de cloud en beveiligde 
werkstations voor medewerkers op afstand.

Productievere medewerkers 

Ondersteuning van hybride medewerkers – bekijk use case

Zorg voor consistente Single Sign-On op elk device met een 
uniforme digitale workspace die voor elke gebruiker kan 
worden gepersonaliseerd.

Transformatie van de werknemerservaring – bekijk use case

Houd medewerkers doelgericht en betrokken aan de slag 
met een digitale workspace die voor minder afleiding zorgt, 
frustratie wegneemt en mensen ondersteunt bij het verzetten 
van werk dat echt iets toevoegt.

https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/sase/zero-trust.html
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/sase/secure-access-service-edge.html
https://www.citrix.com/nl-nl/products/citrix-workspace/form/the-citrix-smarter-workplace-report/
https://www.citrix.com/nl-nl/products/citrix-workspace/form/the-citrix-smarter-workplace-report/
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/app-delivery-and-security/protect-applications-apis/
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/digital-workspace/contact-centers.html
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/digital-workspace/mobile-productivity.htm
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/digital-workspace/mobile-productivity.html
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Wendbaar projectmanagement – bekijk use case

Maak uw hybride werkomgeving minder complex en 
beheer al het werk met 360-graden, realtime 
zichtbaarheid en geautomatiseerde workflows die 
systemen aan elkaar koppelen, ongeacht werklocatie. Dit 
resulteert in die belangrijke ‘single source of truth’ die 
bottlenecks laat verdwijnen en de planning, beoordeling 
en uitvoering van werk versnelt voor elk team, elk 
bedrijfsproces en elke workflow.

Snelle elektronische handtekeningen – bekijk use case

Bespaar tijd en verlaag de kosten met eenvoudige 
elektronische handtekeningen die u en uw klanten helpen 
bij het uploaden, verzenden, invullen, ondertekenen en 
retourneren van elektronische contracten en documenten 
met ingebouwde versleuteling en security op het hoogste 
niveau.

Versnel uw IT-modernisering

Migratie naar de cloud – bekijk use case

Kies voor hybride multicloud-modellen die maximale 
flexibiliteit, schaalbaarheid en security bieden met minder 
on-premise infrastructuur en eenvoudiger beheer, 
monitoring, security en bedrijfscontinuïteit.

Preventie van onderbrekingen – bekijk use case

Moderniseer de manier waarop u workspaces aanbiedt 
aan uw gebruikers, zodat u in elke onverwachte situatie 
over de juiste middelen beschikt om door te blijven 
werken, dankzij de snelle, consistente ervaring en 
flexibiliteit van een ‘pay-as-you-go’ DaaS-oplossing.

Implementatie van DaaS – bekijk use case

Door voor het aanbieden van apps en desktops vanuit de 
cloud te kiezen voor een aanbieder die zichzelf ruimschoots 
heeft bewezen, laat u uw gebruikers op een veilige manier 
aan de slag gaan vanaf elke locatie. Alles wat infrastructuur 
en onderhoud betreft, laat u over aan anderen.

IT-gestuurde duurzaamheid – bekijk use case

Maak innovatie mogelijk en zorg voor een lager 
energieverbruik, minder elektronisch afval en lagere 
CO2-uitstoot door hybride werkmodellen te implementeren, 
de acceptatie van de hybride cloud te versnellen en het 
computergebruik te optimaliseren voor al uw 
eindgebruikers.

Transformatie van applicaties – bekijk use case

Het migreren van apps naar en tussen cloudomgevingen is 
gemakkelijker met een gecentraliseerd platform dat alle 
aspecten van app delivery bij elkaar brengt en u in staat 
stelt om uw app delivery-infrastructuur te organiseren, 
automatiseren, configureren, monitoren en troubleshooten 
in elke omgeving. 

Snelle integratie na een fusie of overname – bekijk use case

U voegt organisaties met verschillende omgevingen 
razendsnel samen en biedt alle eindgebruikers heel snel 
toegang tot de systemen die ze nodig hebben, zonder in te 
leveren op security (van intellectueel eigendom 
bijvoorbeeld).

Bescherming tegen DDoS-aanvallen – bekijk use case

Bied uitgebreide security voor al uw applicaties, ongeacht 
architectuur of waar ze worden geïmplementeerd (hybride 
en multicloud), op een manier die eenvoudig is in te stellen 
en naar behoefte kan worden opgeschaald.

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/brochure/why-you-need-a-collaborative-work-management-platform.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/about/sustainability-report.pdf
https://www.citrix.com/blogs/2021/04/07/tm-the-click-down-episode-5-mergers-and-acquisitions-plus-tech-updates/
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/ebook/how-to-protect-your-apps-and-apis-across-multi-cloud-environments.pdf
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/vdi-and-daas/cloud-desktops/
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/digital-workspace/mobile-productivity.html
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/app-delivery-and-security/migrate-applications-hybrid-cloud.html
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/digital-workspace/cloud.html
https://www.citrix.com/nl-nl/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/business-continuity-disaster-recovery-wp/

