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Verbeter uw IT-gerelateerde en 
zakelijke KPI’s met Citrix  
Citrix biedt u de flexibiliteit om Citrix oplossingen te 
gebruiken in elke omgeving. Maar door deze services 
naar de cloud te verplaatsen, krijgt u een flexibele 
IT-infrastructuur die snel kan worden opgeschaald 
om nieuwe medewerkers en bedrijfsmodellen te 
ondersteunen. 

Een van de grootste voordelen van de cloud is dat deze 
uw zakelijke flexibiliteit verbetert en tegelijkertijd uw IT-
beheer stroomlijnt. In plaats van verschillende oplossingen 
te gebruiken, kunt u uw hele Citrix omgeving beheren 
vanaf één geïntegreerd platform. Meld u op elk gewenst 
moment aan op de Citrix cloudservices-console en u 
beschikt meteen over een allesomvattend beeld van uw 
applicaties, gebruikers en security. 

Data centraliseren in de cloud betekent dat die data niet 
op onveilige endpoints komt te staan, zoals persoonlijke 
devices van gebruikers. Omdat u uw applicaties en data 
in diverse securitylagen wikkelt, kunnen medewerkers 
alle devices gebruiken die ze maar willen, zonder uw 
organisatie in gevaar te brengen. Citrix biedt u controle 
over uw data. Analytics brengt afwijkingen aan het licht, 
securityupdates worden automatisch uitgerold. 

Het centrale beheerplatform helpt ook om de IT-
administratie te verlichten. Tijdrovende processen 
worden geautomatiseerd en in nauwelijks enkele 
minuten tijd start u allerlei services voor duizenden 
werknemers tegelijk. Het platform reduceert het aantal 
IT-tickets. Voortaan lossen gebruikers hun problemen 
zelf op met behulp van selfservicetools in plaats van 
contact op te nemen met de helpdesk. 

Een nieuwe manier om uw succes met Citrix cloudservices te meten

Investeren in de cloud kan u tal van voordelen opleveren, waaronder meer flexibiliteit, 
sterkere security en extra productiviteit. Maar dat blijft allemaal een verre droom als uw 
medewerkers de cloudservices waarin u hebt geïnvesteerd niet willen gebruiken. Het 
stimuleren van het gebruik, gecombineerd met het bijhouden van de juiste meetpunten, 
zal uw succes een boost geven en u helpen uw bedrijfsdoelen sneller te bereiken. 

Deze whitepaper laat zien hoe KPI’s zich hebben ontwikkeld in het cloudtijdperk en wat 
u precies moet bijhouden om uw succes met Citrix cloudservices te kunnen meten.
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Systeembeheerders die gebruikmaken van de Citrix cloudservices-console, 
geven aan tevredener te zijn dan systeembeheerders die on-premise 
oplossingen gebruiken. Volgens hen is het ‘de gemakkelijkste en snelste 
manier om resources aan te bieden aan zakelijke gebruikers’ en ze vinden het 
geweldig dat ze ‘alles kunnen vinden wat we zoeken via één dashboard’. 1

Met de cloud zullen uw KPI’s zich 
meer focussen op de ervaring die 
uw medewerkers hebben. Het 
belangrijkste meetpunt is dus het 
gebruik door uw medewerkers. 
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Citrix cloudservices hebben ook veel zakelijke 
voordelen, zoals:

• Verlaging van de kosten 
Aangezien de cloud geen CapEx vereist voor 
hardware en datacenters, kunt u dit deel van uw 
IT-budget gebruiken voor andere bedrijfskritische 
behoeften. U kunt ook samenwerken met Citrix voor 
de uitvoering van upgrades en patches, wat veel 
kosteneffectiever is dan nieuw personeel te moeten 
aannemen wanneer u uw IT-omgeving wilt opschalen.  

• Verbetering van de bedrijfscontinuïteit 
Een onverwachte gebeurtenis kan uw hele routine 
overhoop halen. Met Citrix cloudservices is het voor 
u ‘business as usual’, ook als de wereld om u heen 
allesbehalve normaal is. Citrix biedt uw medewerkers 
veilige toegang tot de apps en data die ze nodig 
hebben om hun werk te doen, ongeacht waar ze 
werken en welke devices ze gebruiken.   

• Versterking van uw duurzaamheid 
Wanneer u overstapt naar de cloud, kunt u minder 
efficiënte on-premise datacenters vervangen door 
oplossingen die koolstofneutraler zijn. De cloud 
verlengt de levenscyclus van devices, laat minder 
elektronisch afval op de vuilnisbelt terechtkomen en 
minimaliseert de uitstoot van het woon-werkverkeer. 

Uiteindelijk maakt de transitie naar de cloud uw 
organisatie flexibeler, zodat u snel nieuwe kansen kunt 
grijpen en nieuwe inkomsten kunt genereren. Wanneer 
uw IT-team bedrijfsgroei ondersteunt, gaat de rest van 
uw organisatie u beschouwen als een strategische, 
waardevolle partner, niet alleen iemand die brandjes blust. 

Hoe u uw Citrix performance kunt 
meten: de belangrijkste KPI 
Het verplaatsen van uw Citrix oplossingen naar de cloud 
biedt meer en minder tastbare voordelen. Hoe u uw 
cloudsucces meet, wijkt af van de manier van vroeger. 

Uw oude cijfers waren meestal gericht op financiële 
en operationele ROI. Maar de cloud gaat verder en 
heeft invloed op elk onderdeel van uw organisatie, van 
HR tot klantervaring. Om uw succes nauwkeurig te 
kunnen meten, is het belangrijk dat u ‘champions’ uit elk 
onderdeel van uw organisatie bij het proces betrekt om te 
achterhalen welke metrics voor hen het belangrijkst zijn. 

Met de cloud zullen uw KPI’s zich meer focussen op de 
ervaring die uw medewerkers hebben. Het belangrijkste 
meetpunt is dus het gebruik door uw medewerkers. 

Houd goed bij hoeveel medewerkers Citrix applicaties 
installeren en hoeveel toegangssessies er plaatsvinden. 
Uw cloudimplementatie is alleen succesvol als 
medewerkers uw nieuwe technologie snel en dagelijks 
gaan gebruiken.
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Hier zijn enkele andere metrics met betrekking tot 
de werknemerservaring waarop Citrix cloudservices 
mogelijk van invloed zijn: 

• Productiviteit. De Citrix Workspace app centraliseert 
de apps van elke medewerker en biedt een dagelijkse, 
gepersonaliseerde takenlijst. Deze functies zorgen 
voor minder afleiding, zodat medewerkers zich 
kunnen concentreren op wat belangrijk is. 

• Werving en retentie van personeel. Citrix stelt 
medewerkers in staat om hun eigen devices te 
gebruiken en op afstand te werken. Deze factoren 
kunnen bijdragen aan een betere werkervaring die 
toptalent aantrekt en betrokken maakt. 

• Snelle onboarding. Medewerkers kunnen hun eigen 
devices gebruiken om op een veilige manier toegang 
te krijgen tot zakelijke applicaties en data. Deze 
flexibiliteit versnelt uw time-to-value, doordat nieuwe 
medewerkers onmiddellijk aan de slag kunnen 
zonder dat u ze eerst een volledig geconfigureerde 
pc hoeft te bezorgen.
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Citrix cloudservices hebben bewezen de productiviteit van medewerkers 
met 5% te verbeteren. Hoe dat kan? Doordat Citrix cloudservices uw 
medewerkers op een veilige manier toegang bieden tot de systemen van de 
organisatie en vertraging voorkomen. Deze productiviteitswinst komt overeen 
met een besparing van 1,9 miljoen dollar over een periode van drie jaar.2

TRADITIONELE  
KPI

NIEUWE  
KPI

Operationeel Bedrijven Medewerker Security/risico Financieel

Hoe de digitale workspace het relatieve gewicht van de succes-KPI’s wijzigt
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Dit zijn de Citrix performance 
metrics die uw hele organisatie 
efficiënter maken  
Uw uitrol naar de cloud valt of staat met het concrete 
gebruik door uw medewerkers. Maar er zijn nog meer 
meetpunten belangrijk om de impact van uw Citrix 
oplossingen op uw volledige organisatie te kunnen 
bepalen. Hier volgen enkele meetpunten die Citrix 
cloudservices kunnen verbeteren:

Operationele metrics

• Tijdbesparing. Uw IT-team is minder tijd kwijt aan het 
beheer van applicaties en Citrix infrastructuur.

• Hogere productiviteit. Doordat uw IT-team de Citrix 
beheerlaag niet hoeft te onderhouden en bij te 
werken, houden de teamleden meer tijd over voor 
innovatie. Een consistent onderhouden platform 
minimaliseert het aantal supporttickets.

• Snellere uitrol. U hoeft geen nieuwe functies te testen 
of downtime te plannen wanneer u nieuwe services start. 

• Kortere installatietijd van applicaties. Citrix DaaS 
zorgt ervoor dat applicaties van gebruikers via 
de Citrix Workspace app beschikbaar zijn op hun 
devices. Dit elimineert het tijdrovende installeren van 
applicaties op individuele endpoints.

• Snelle schaalbaarheid van de Citrix omgeving. Citrix 
cloudservices verminderen de tijd die nodig is om 
nieuwe services toe te voegen, zoals Citrix Endpoint 
Management, Citrix Analytics en Citrix Content 
Collaboration.

Metrics op het gebied van security en 
risicobeheersing

• Verbeterde beschikbaarheid en disaster 
recovery. Citrix cloudservices bieden u een altijd 
beschikbare omgeving zodat uw organisatie tijdens 
onderbrekingen gewoon operationeel kan blijven. 

• Minder datalekken en boetes. Citrix cloudservices 
worden continu gepatcht en bijgewerkt, wat uw risico op 
dure web- en browsergebaseerde aanvallen vermindert. 

• Sterkere compliance. Citrix oplossingen voldoen aan 
industrienormen zoals PCI, DSS en AVG.

Financiële metrics

• Lagere CapEx. Citrix cloudservices verminderen 
uw behoefte aan hardware, datacenters en andere 
fysieke infrastructuur. 

• Lagere kosten voor endpoints. U kunt de eigen 
endpoints van de organisatie vervangen door thin 
clients of een BYOD-regeling.

• Lagere uitgaven voor disaster recovery sites. 
Citrix cloudservices bieden een multi-resource, 
cloudgebaseerde infrastructuur die uw behoefte aan een 
on-premise disaster recovery datacenter vermindert. 

• Minder licenties. U kunt geld besparen door 
ongebruikte licenties anders in te zetten. 

Zakelijke metrics

• Inkomstengroei. De Citrix infrastructuur heeft een 
hoge beschikbaarheid zodat u gelijke tred kunt houden 
met de snelheid van de bredere organisatie en elke 
nieuwe kans kunt grijpen om inkomsten te genereren. 

• Snellere time-to-market. Citrix cloudservices kunnen 
uw organisatie wendbaarder maken, zodat u sneller 
nieuwe producten en diensten kunt introduceren.

• Stroomlijning van fusies en overnames. Integreer 
overgenomen bedrijven en medewerkers sneller in uw 
eigen organisatie. Citrix cloudservices geven nieuwe 
medewerkers direct toegang tot systemen, zodat ze 
vanaf de allereerste dag productief kunnen zijn.

• Verhoogd klantsucces. Medewerkers die snel toegang 
hebben tot gegevens, bieden de klant betere service. 
Dit verbetert de verkoop en beperkt het verloop.

Als het om IT-metrics gaat, kijken organisaties vaak 
naar het aantal helpdesktickets. U denkt misschien dat 
nul supportvragen overeenkomt met nul problemen 
met technologie. Een laag aantal tickets kan echter 
ook betekenen dat ze uw cloudtools helemaal niet 
gebruiken. Daarom moet u vooral kijken naar het gebruik 
van medewerkers en hoe dit gebruik van invloed is op de 
hierboven vermelde zakelijke KPI’s.
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Stimuleer de acceptatie van de cloud en verbeter uw 
Citrix ROI met deze GRATIS resources  
Om uw succes in de cloud te meten, hebt u meer nodig dan de IT-gerelateerde en 
financiële metrics van vroeger. Aangezien de cloud van invloed is op elk onderdeel van 
uw organisatie, moet u samenwerken met nieuwe stakeholders en het cloudgebruik 
door medewerkers stimuleren in uw hele organisatie. Want als medewerkers uw 
cloudoplossingen niet gebruiken, is de waarde nul.

Bekijk onze Change Management Kit voor GRATIS templates, 
roadmaps en een communicatieplan dat u kan helpen om 
belangrijke stakeholders te betrekken en een succesvolle 
uitrol in de cloud te plannen.

Bekijk ook dit materiaal als u wilt weten hoe u uw Citrix project 
kunt plannen en voorbereiden op succes.

Bronnen:

1. NPS-enquêtes van Citrix

2. Forrester: De Total Economic Impact™ van de Citrix Virtual Apps and Desktops service, 2021
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Citrix cloudservices verbeteren de IT-efficiëntie met 10% en de 
productiviteit van medewerkers met 5%. Verder wint u 8 uur elke 
keer dat u een nieuwe medewerker moet toevoegen.2

https://success.citrix.com/resources/ChangeManagementKit.pdf?token=%20&id=139&type=staticresource
https://success.citrix.com/#!/static-pages/customer-journey?currentTab=plan
https://www.citrix.com/nl-nl/solutions/education/
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/analyst-report/forrester-tei-of-cvad-service.pdf

