
Citrix + Google Cloud: 
Innovatie aan en op het werk 

Geïntegreerde 
oplossingen bieden 

medewerkers en 
digitale organisaties 

meer betrouwbaarheid, 
security en eenvoud



Het toekomstige werken stelt IT-afdelingen voor nieuwe 
uitdagingen
Wat uw organisatie ook doet, veel werk gebeurt tegenwoordig waarschijnlijk…
…net zo vaak buiten kantoor als op kantoor
…net zo vaak op een mobiel device als op een gewone computer
…en veel vaker met cloudapplicaties (voor kerntaken en samenwerking met klanten en partners)

Het toekomstige werken is er al. En daarmee komt de IT-afdeling voor een belangrijke evenwichtsoefening 
te staan.

Aan de ene kant staan de hoge verwachtingen: IT moet digitale transformatie mogelijk maken en de 
innovatiekracht van de organisatie vergroten. Aan de andere kant staan de risico’s en het afdekken ervan, 
terwijl het gebruik van nieuwe technologie juist alleen maar meer apps, meer devices en meer mobiele 
medewerkers betekent. Deze evenwichtsoefening hangt samen met bestaande uitdagingen en trends op 
vier punten.

Digitale transformatie 
In een enquête gaf 88 procent van 
de CIO’s aan dat hun rol steeds 
meer gericht is op digitale 
innovatie. 73 procent gaf 
bovendien aan dat het lastig is 
om de juiste balans te vinden 
tussen digitale innovatie voor de 
organisatie en goede operationele 
IT-prestaties. Verder is het voor 
CIO’s duidelijk dat de traditionele 
manier van omgaan met IT niet 
meer houdbaar is voor de 
behoeften van vandaag.1 

Risicobeheersing
Naarmate meer medewerkers op 
nieuwe manieren gaan werken, 
nemen de cyberrisico’s voor de 
organisatie toe. Een medewerker 
kan bijvoorbeeld betalen voor een 
SaaS-app met een creditcard op 
naam van de organisatie zonder 
dat de IT-afdeling enige controle 
heeft over de aanschaf of het 
gebruik van de app. Twee derde 
van de respondenten gaf aan 
maar weinig grip te hebben op 
de risico’s die alle nieuwe, onge- 
autoriseerde apps en devices met 
zich meebrengen, wat wijst op de 
grote omvang van het probleem.2 

Gebruik van de cloud
Het gebruik van SaaS-apps en 
dataopslag in de cloud heeft veel 
voordelen op het gebied van 
agility en performance. Voor de 
IT-afdeling wordt het beheer er 
echter niet eenvoudiger op. 
Volgens de ondervraagde CIO’s 
zijn multicloudomgevingen 
moeilijk te configureren en is niet 
altijd duidelijk wat hun impact op 
de gebruikerservaring is.3 

Meer mogelijkheden voor 
medewerkers
IT-leidinggevenden weten dat 
succes in grote mate afhankelijk 
is van medewerkers die kunnen 
beschikken over de juiste 
technologie. Mensen willen 
tegenwoordig kunnen werken 
hoe, waar en wanneer dat het 
beste uitkomt. Het gebruik van 
technologie om deze nieuwe 
manieren van werken te 
ondersteunen is essentieel om de 
beste mensen aan te trekken en 
vast te houden, om deze mensen 
snel en efficiënt toe te voegen en 
om ze vervolgens zo productief en 
innovatief mogelijk te maken voor 
de organisatie. 
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De grote vraag voor de IT-afdeling is: 
hoe kunnen we alle behoeften van de 
organisatie invullen door te gaan werken 
met de cloud en andere nieuwe 
technologie, en tegelijk de complexiteit 
en risico’s aanpakken die daarmee 
samengaan? 
In deze paper wordt beschreven hoe de 
samenwerking tussen Citrix en Google 
Cloud instaat voor maximale security, 
flexibiliteit en de beste ervaring, kortom 
alles wat de IT-afdeling nodig heeft om 
medewerkers en de organisatie in haar 
geheel kennis te laten maken met nieuwe 
technologieën en nieuwe manieren van 
werken – zonder te worden tegenge- 
houden door traditionele IT-beperkingen.

“ Veel van onze klanten hebben al 
geïnvesteerd in software en infrastructuur, 
maar ze willen nu ook vrij kunnen investeren in 
hun cloudtoekomst. Door onze samenwerking 
met Citrix uit te breiden, kunnen we deze 
klanten beter helpen bij hun transformatie. 
Wij maken het mogelijk dat ze hun apps 
benaderen en draaien op elke gewenste 
locatie, simpel, flexibel en veilig.”

 — Rob Enslin 
  President Global Customer Operations, 
  Google Cloud

Wat IT nu nodig heeft: 
nieuwe oplossingen voor 
het toekomstige werken
Het toekomstige werken is er 
eigenlijk al: flexibel, wendbaar, 
mobiel en in de cloud. Alleen zijn 
veel traditionele applicaties en 
services, ook al zijn ze bedoeld om 
mensen mobiel te maken, niet 
ontworpen voor de devices en 
cloudservices van nu.

Organisaties hebben oplossingen 
nodig die medewerkers meer 
flexibiliteit en gebruiksgemak 
bieden en daarvoor maximaal 
gebruikmaken van de voordelen 
van een uniforme digitale 
workspace. Met deze oplossingen 
moet de IT-afdeling bovendien 
beter kunnen omgaan met de 
complexiteit en risico’s van alle 
gebruikte devices, apps en digitale 
processen en met de hoge 
verwachtingen als het gaat om 
gebruikerservaring.

Citrix + Google Cloud-oplossingen 
maken het toekomstige werken 
mogelijk. 
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Complete oplossingen 
voor een betere manier 
van werken 
Oplossingen van Citrix en Google 
Cloud zijn gebaseerd op de beste 
voor (grote) organisaties 
ontwikkelde systemen voor veilige 
digitale workspaces, cloud-native 
zakelijke applicaties, de meest 
uiteenlopende devices, een 
hybride cloudplatform en netwerk- 
oplossingen, en zijn bedoeld om 
de applicatieperformance en 
-ervaring te verbeteren.

 Citrix + Google Cloud-oplossingen omvatten deze gebieden: 

1. Citrix Workspace en Google Cloud Platform: Maak wereldwijde 
 toegang mogelijk met een volledig vanuit de cloud aangeboden 
 oplossing voor virtuele apps en desktops, in een snelle, betrouwbare
 en veilige cloudinfrastructuur.

  ● Uniforme beheerlaag voor resources en onderdelen van Citrix en 
   het Google Cloud Platform

  ● Autoscale voor energiebeheer en kostenbesparing

  ● Onmiddellijke applicatietoegang en optimalisatie van de 
   gebruikerservaring

  ● Snelle implementatie van POC’s met een simpel configuratiescript

  ● Automatische provisioning van Windows in Google Cloud op schaal

2. Citrix Workspace en Google Chrome Enterprise: Bezorg gebruikers 
 een geweldige ervaring op elk device, met een veilige, context- 
 afhankelijke ‘unified workspace’.

  ● Een volledig op de gebruiker gerichte ervaring waarbij alles terug 
   te vinden is in één ‘unified app’, waarbij toegang en performance 
   worden afgestemd op de context waarin de gebruiker verkeert en 
   de voorwaarden die de IT-afdeling daarvoor heeft vastgelegd

  ● Alle apps en data op een geïntegreerde manier bij elkaar gebracht, 
   over alle applicaties heen, zowel on-premise als in de cloud, zodat 
   de juiste gebruiker op het juiste moment op de juiste ervaring kan 
   rekenen

  ● Beheer van al uw devices, waaronder Chrome en Android, via één 
   en hetzelfde platform

  ● Citrix Endpoint Management biedt provisioning en configuratie 
   met device enrollment, toepassing van securitypolicy’s, 
   bescherming tegen malware, toegangsrechten en tools voor het 
   beheer en de distributie van applicaties

3. Citrix Content Collaboration met G Suite: Stroomlijn uw productiviteit 
 en verbindingen met geïntegreerde apps.

  ● G Suite-authenticatie voor Citrix Content Collaboration

  ● Documenten koppelen vanaf een harde schijf of vanuit Google 
   Drive of Citrix Content Collaboration

  ● Google Drive toevoegen in Citrix Content Collaboration

  ● Opgeslagen data beveiligen in een Citrix Content Collaboration 
   Storage Zone op het Google Cloud Platform

  ● Alle documenten zijn via dezelfde weg toegankelijk, ongeacht 
   opslaglocatie, in G Drive, gedeeld netwerkstation of cloudopslag
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4. Citrix Networking met Google Cloud: Verbeter de performance en 
 het beheer van applicaties in een hybride cloudinfrastructuur vanuit 
 één en dezelfde beheer- en monitoringinterface.

  ● Citrix ADC is een controller die de delivery en load balancing regelt 
   voor applicaties, microservices en containers, maar ook fungeert 
   als Kubernetes ingress controller voor microservices

  ● Citrix Gateway ondersteunt functionaliteit om de applicatie- 
   toegang te regelen, Single Sign-On en contextafhankelijke 
   gebruikerstoegang tot applicaties en cloudservices

  ● Citrix SD-WAN optimaliseert de delivery en Quality of Service (QoS)
   voor G Suite en werkt nauw samen met Citrix Workspace om de 
   performance en gebruikerservaring te verbeteren 

  ● Citrix Application Delivery Management maakt het mogelijk om de 
   hele Citrix Networking infrastructuur binnen hetzelfde scherm te 
   beheren, monitoren en analyseren 

“ Door Citrix Workspace uit te 
breiden met Google Cloud bieden 
we organisaties meer flexibiliteit 
en keuze bij het uitrollen van de 
SaaS-, cloud- en webapps die hun 
medewerkers nodig hebben om 
betrokken en productief te zijn, 
op een eenvoudige en efficiënte 
manier.”

 — David Henshall 
  President en CEO, Citrix
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Door cloudgebaseerde digitale workspaces aan medewerkers aan te 
bieden, kan een organisatie haar digitale transformatie vlotter laten 
verlopen. Veilige digitale workspaces op basis van geïntegreerde 
componenten en oplossingen van Citrix + Google Cloud bieden veilige 
toegang tot alle apps, content en data die mensen voor hun werk nodig 
hebben, ongeacht device en netwerk, evenals analytics voor de 
optimalisatie van de IT-omgeving. Deze veilige digitale workspace helpt 
de IT-afdeling met:

  ● Verbetering van de gebruikerservaring en productiviteit

  ● Verbetering van de security en compliance

  ● Verbetering van de efficiëntie met een hybride cloud
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Nieuwe technologie, 
eenvoudiger beheer 
Hybride cloudopties koppelen de 
IT-infrastructuur aan één goed te 
beheren omgeving en maken het 
voor de IT-afdeling mogelijk om 
Citrix workloads in eigen tempo 
over te brengen naar het 
Google Cloud Platform. Brede 
ondersteuning voor Google-devices 
betekent dat gebruikers de apps, 
tools en workspaces krijgen die zij 
willen en nodig hebben, op tal van 
devices en formfactors, waaronder 
Google Chrome-devices. 

De IT-afdeling kan nu de volledige 
on-premise en cloudinfrastructuur 
bij elkaar brengen voor 
ongeëvenaarde zichtbaarheid, 
controle en security. Policy’s voor 
de applicatiesecurity, -performance 
en -toegang zorgen ervoor dat 
IT-medewerkers tijd krijgen voor 
de meer strategische aspecten 
van de organisatie. Wanneer de 
organisatie verandert, kunnen 
resources en capaciteit gemakkelijk 
worden toegevoegd in de hybride 
cloud, waar en wanneer nodig, 
zonder zwaar te moeten investeren 
in hard- en software. 

Medewerkers in 
de cloud
Citrix + Google Cloud-oplossingen 
maken het mogelijk dat mede- 
werkers altijd en overal aan de slag 
kunnen met snelle, veilige en 
cloud-native Chrome Enterprise- 
devices. Een gebruikerservaring 
die is geoptimaliseerd voor 
(samen)werken in de cloud biedt 
medewerkers alles wat ze nodig 
hebben om productief te zijn. 
Dankzij Single Sign-On hoeven ze 
zich niet steeds opnieuw aan te 
melden en ook hoeven ze niet meer 
op allerlei verschillende plekken op 
zoek te gaan naar applicaties en 
bestanden. 

Al het werk gebeurt in de cloud, 
in elke app en vanaf elk device. 
Medewerkers die geen beperkingen 
hebben in tijd en locatie, werken 
productiever. Met altijd beschikbare 
workspaces hebben gebruikers 
altijd meteen toegang tot de tools 
die ze nodig hebben. 

Geweldige applicatie- 
toegang en -performance
Met Citrix Networking-oplossingen 
kan de IT-afdeling een uitstekende 
applicatieperformance mogelijk 
maken, ongeacht waar die apps 
draaien, vanaf waar ze worden 
benaderd of vanaf welk device dat 
gebeurt. 

Citrix Networking bestaat uit een 
complete serie netwerkoplossingen 
voor de cloud, speciaal ontwikkeld 
voor optimalisatie van de 
performance, security en delivery 
van alle workloads, met inbegrip 
van Citrix Workspace, webapps, 
traditionele applicaties en 
cloud-native microservices en 
containergebaseerde apps. 
De volledige cloudnetwerk- 
infrastructuur kan worden 
geïmplementeerd in Google Cloud, 
binnen microservices en containers, 
of in een hybride cloud, en vanuit 
één en dezelfde Citrix Networking 
beheer- en monitoringinterface 
worden aangestuurd. 
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Basis voor productiviteit en innovatie

Inzicht op basis van kunstmatige intelligentie en data-analyse 
Google Cloud biedt de beste kunstmatige intelligentie en machine learning in zijn klasse. Organisaties krijgen 
hiermee meer digitaal inzicht om de vinger aan de pols te kunnen houden van wat klanten willen en de markt 
dicteert. Geavanceerde ontwikkeltools maken kunstmatige intelligentie en data-analyse toegankelijk waar en 
wanneer deze voor organisaties belangrijk zijn. 



OVER 

Neste creëert duurzame oplossingen voor (transport)bedrijven en 
particulieren, en is de grootste producent van hernieuwbare diesel.

UITDAGING 

De performance van het systeem was zo slecht dat medewerkers zelf op 
zoek gingen naar snelle oplossingen, in plaats van de officiële apps en 
devices van het bedrijf te gebruiken.

      OPLOSSING 

Neste rolde een nieuwe hybride architectuur uit op basis van 
Citrix Workspace en het Google Cloud Platform. Kritische 

applicaties worden aangeboden met Citrix Cloud, 
terwijl Google Chrome en G Suite worden gebruikt 

voor de productiviteit.

Meer informatie over hoe Citrix + Google Cloud innovatie werkelijkheid maakt voor 
Neste en dit oliebedrijf transformeert tot toonaangevend duurzaam energiebedrijf: 
https://www.citrix.nl/customers/neste-en.html

“ Met Citrix en het Google Cloud 
Platform hebben we de mogelijkheid 
om een aantrekkelijke werkervaring te 
creëren met een geweldig effect op de 
efficiëntie en tevredenheid van onze 
medewerkers. In plaats van systemen 
in Finland hebben we nu een concept 
dat we kunnen uitrollen naar al onze 
locaties over de hele wereld. 
Gebruikers kunnen nu snel en veilig aan 
de slag met applicaties in de cloud.”

 — Mari Wasström 
  IT Solutions Service
  Management Lead, Neste
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Waarom Citrix + Google Cloud-oplossingen?
Citrix is de leider in workspace, networking en analytics oplossingen voor 
een betere manier van werken. Google Cloud is de leider in wereldwijd 
beschikbare cloudinfrastructuren, productiviteitsapps en cloud-ready 
devices die maximale schaalbaarheid, performance, flexibiliteit, inzicht 
en security mogelijk maken. Samen bieden wij meer keuze en maken wij 
medewerkers productiever voor organisaties (tegen lagere bedrijfskosten). 
We doen dit met: 

  ● Betrouwbare verbindingen en security

  ● Flexibele, geïntegreerde oplossingen voor digitale workspaces 
   en hybride cloudnetwerken

  ● Ongeëvenaarde analytics, artificial intelligence en data-inzicht

  ● Betere samenwerking

Citrix en Google Cloud werken al sinds 2011 samen op het gebied van 
engineering. Onze waardepropositie is nog nooit zo sterk geweest als 
vandaag: een veilige digitale workspace om de digitale transformatie en 
medewerkers in de cloud alle kansen te geven. De integratie van Citrix 
Workspace en Citrix Networking oplossingen met het Google Cloud 
Platform, Chrome Enterprise en G Suite resulteert in een perfecte 
combinatie van technologie die mensen beter laat werken en het beheer 
vereenvoudigt voor de IT-afdeling.

Citrix en Google Cloud bieden veilige, eenvoudige oplossingen die het mogelijk te maken 
om altijd door te werken vanaf elke locatie en waarmee u uw innovatiekracht verbetert. 

Ga voor meer informatie naar citrix.nl/google
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