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Pojedyncze logowanie w celu 
uzyskania pełnego dostępu do 
wszystkich aplikacji i danych

Funkcje Citrix WorkspaceKluczowe wymogi

Prostota i spójność działania

Logowanie jednokrotne (SSO) zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji, 
desktopów i plików użytkownika. Wygląda to następująco:

•   Funkcja ta jest dostępna w aplikacjach mobilnych, typu SaaS i internetowych 
wykorzystujących usługę Citrix Gateway

•   Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem usługi Azure AD w przypadku 
aplikacji ze sklepu Microsoft Store for Business oraz aplikacji Office 365, a także 
za pośrednictwem danych firmowych w przypadku aplikacji zarządzanych przez 
rozwiązanie Microsoft Intune

•   Pliki typu .EXE i .MSI można również konfigurować po zainstalowaniu w ramach 
konfiguracji MDM (ADMX) lub poprzez skrypt

Zapewnienie ujednoliconego interfejsu 
pod kątem wszelkich potrzeb zespołów 
w celu zrealizowania ich zadań

 Aplikacja Citrix Workspace zapewnia:

•   Pierwsze na świecie ujednolicone wirtualne środowisko pracy dla biznesu, 
stanowiące kontekstowy interfejs dostępny ze wszystkich urządzeń oraz 
obsługujący aplikacje (np. typu SaaS, internetowe, mobilne), pliki i wieloplatformowe 
desktopy użytkowników, zintegrowany w ramach jednego ekranu

•   Zwiększoną produktywność użytkowników dzięki inteligentnej, zautomatyzowanej 
organizacji zadań

•   Wyświetlanie elementów wykorzystywanych ostatnio przez użytkowników, ich 
ulubionych pozycji, a także całego katalogu obejmującego wszystkie aplikacje, 
desktopy i pliki

•   Dostępną od razu integrację z dostawcami oprogramowania SaaS, m.in. Salesforce, 
SAP Ariba, G-Suite, Office 365, Oracle, Workday, 15Five, DocuSign, Marketo, Service 
Now, Slack, Adobe, Concur, Box, Dropbox, Tableau i innych

•   Dostęp do pełnego asortymentu aplikacji, w tym lokalnych, wirtualnych, SaaS, 
internetowych, mobilnych, Office 365, Linux, spersonalizowanych i biznesowych

Płynny dostęp dla użytkowników,  
w miarę jak zmieniają urządzenia (np. 
przechodzą z laptopa na smartfona)

•   Użytkownicy Citrix Virtual Apps and Desktops mogą swobodnie przesiadać się 
z urządzenia na urządzenie w ramach pracy podczas aktywnej sesji, która jest 
odpowiednio przełączana pomiędzy nimi

Skorzystaj z tego przewodnika, aby dowiedzieć się, dlaczego Citrix Workspace stanowi rozwiązanie, 
które najlepiej spełnia potrzeby Twojej organizacji w wymiarze biznesowym i informatycznym.  
Dowiesz się szczegółowo, jak oferowane przez nas funkcje wspierają:

•  Zaangażowanie i produktywność pracowników

•  Migrację i zarządzanie w chmurze

•  Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Przejdź do spisu treści  

Doświadczenia użytkownika i produktywność
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Zapewnienie możliwości współpracy 
na wszystkich platformach nad 
wszelkimi typami plików niezależnie 
od ich lokalizacji

Interfejs użytkownika zapewnia dostęp do plików dowolnego typu w dowolnej 
lokalizacji przechowywania dzięki Citrix Content Collaboration, w tym:

•  Microsoft OneDrive

•  OneDrive dla Firm

Zapewnienie optymalnej łączności 
w dostępnych sieciach

Citrix SD-WAN rozwiązuje kwestię złożonego trasowania w prosty sposób, zapewniając 
optymalną łączność w sieci pomiędzy oddziałami a ich środowiskiem Citrix Workspace. 
Ponadto: 

•   Utrzymuje stabilny poziom doświadczeń użytkownika w niepewnych sieciach dzięki 
Citrix HDX™, nawet w przypadku takich aplikacji jak Skype

•   Zwiększa szerokość pasma poprzez agregowanie wszystkich dostępnych pasm 
w jedno połączenie typu aktywne/aktywne

•  Optymalizuje wydajność i dostraja zasady sieciowe zgodnie z protokołem QoS

•   Zapewnia stale aktywne połączenia dla użytkowników przy najwyższym poziomie 
jakości — nawet w przypadku złożonych treści multimedialnych oraz materiałów 
wideo w wysokiej rozdzielczości

•   Jest w stanie wykryć i sklasyfikować obsługiwany przez siebie ruch i przekierować 
go do najbliższej bramki wejściowej Office 365 w celu zoptymalizowania 
doświadczeń użytkownika, jeśli dane środowisko pracy obejmuje pakiet Office 365, 
Citrix SD-WAN

Połączenie Citrix SD-WAN i Workspace zapewnia:

•   Lepsze doświadczenia użytkownika w przypadku aplikacji SaaS, przy bezpośredniej 
łączności

•   Większą odporność i szybsze przełączanie awaryjne w przypadku obniżenia jakości 
lub przerwy w działaniu łącza

•   Zdolność monitorowania i priorytetyzacji ruchu i sesji Citrix HDX

Zapewnienie wysokiego poziomu 
doświadczeń użytkownika nawet 
w warunkach słabej przepustowości 
sieci

Dzięki skorzystaniu z kontrolera dostarczania aplikacji Citrix (Citrix ADC) wydajność 
ulega poprawie poprzez:

•  Przyspieszenie szyfrowania i odszyfrowywania ruchu SSL

•   Buforowanie treści ADC w celu dostarczania ich bezpośrednio z ADC zamiast 
przetwarzania i odzyskiwania z serwerów typu back-end

•   Kompresowanie treści w celu ograniczenia liczby cyklów wymaganych do 
pobrania danych

•  Rozmaite optymalizacje TCP mogące zwiększać sprawność

Niezależnie od tego, jak dostarczasz materiał roboczy użytkownikom Citrix, Citrix ADC 
wykrywa to i zapewnia wsparcie.

Przejdź do spisu treści  

Funkcje Citrix WorkspaceKluczowe wymogi 

Prostota i spójność działania

  Wydajność w sieciach z ograniczeniami

Aplikacja Citrix Files posiada również zdolność integracji za pomocą procedur pośredniczących, szczególnie 
w przypadku kontrolerów stref przechowywania.
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Bezproblemowa współpraca 
z Microsoft EMS/Intune

Funkcje Citrix Workspace

  

Kluczowe wymogi 

Integracja z Microsoft Office 0365

Citrix Workspace oferuje unikalną sieć mVPN oraz płynną integrację z komponentami 
Microsoft EMS – Intune, Azure Active Directory oraz Azure Rights Management 
w celu zapewnienia optymalnych doświadczeń użytkownika oraz wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa.

•   Oferowany wyłącznie przez Citrix, zestaw SDK dla sieci mVPN jest zintegrowany 
z zestawem Microsoft EMS SDK oraz przeglądarką Intune Manager, umożliwiając 
jednokrotne logowanie i bezpieczne połączenia w pełnym zakresie sieci dla 
przeglądarki oraz dowolnych aplikacji spoza pakietu Office 365.

•   Zestaw Microsoft EMS SDK jest osadzony w Citrix Secure Mail oraz Citrix Files, 
co umożliwia tym aplikacjom pozostawanie w kontenerze Intune App Protection, 
zapewniając płynną interakcję z aplikacjami Office 365.

Zapewnienie kompleksowego 
dostępu

Aplikacje Citrix prowadzą interakcję z aplikacjami Office 365 tak, aby działać zgodnie  
z oczekiwaniami użytkowników.

•   Użytkownicy mobilni mogą otwierać pliki Office 365 załączone do Citrix Secure 
Mail oraz w sposób płynny wycinać, kopiować i wklejać je w innych aplikacjach 
mobilnych.

•   Citrix Files obsługuje wszelkie typy magazynowania – bez zakłóceń 
z wykorzystaniem usług OneDrive/OneDrive dla Firm i SharePoint/Online.

•   Technologia synchronizacji i udostępniania plików Citrix umożliwia integrację 
z rozwiązaniem Microsoft Teams, które może być dostarczane za pośrednictwem 
aplikacji Citrix Workspace oraz jako aplikacja wirtualna.

  
 

Synchronizacja plików i współpraca 
nad obróbką treści

Łatwe i bezpieczne udostępnianie 
plików oraz dokumentów niezależnie 
od lokalizacji hostowania plików

Citrix Files pozwala użytkownikom bezpieczną, prostą i wydajniejszą współpracę, 
bez względu na ich lokalizację i urządzenie, umożliwiając udostępnianie 
dokumentów zarówno współpracownikom, jak i podmiotom zewnętrznym.

Tworzenie schematów organizacji 
zadań w celu usprawnienia 
współpracy, edycji oraz zatwierdzania 
przy pomocy wiążących prawnie 
e-podpisów

Użytkownicy wykorzystujący zaawansowane funkcje mogą tworzyć spersonalizowane 
schematy organizacji zadań poprzez narzędzie do przeciągania i upuszczania, bez 
konieczności stosowania zasobów informatycznych w celu powielenia papierowych 
formularzy. Citrix Files oferuje schematy przepływu pracy w następującym zakresie:

•  Informacje zwrotne i zatwierdzanie

•  Spersonalizowane schematy organizacji zadań

•  Formularze

Przejdź do spisu treści  
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Jedna konsola administracyjna do 
zarządzania wszystkimi funkcjami

Funkcje Citrix Workspace

 

Kluczowe wymogi 

Ujednolicone zarządzanie

Wirtualne środowiska pracy mogą zostać wykorzystane na miejscu lub za 
pośrednictwem chmur publicznych, prywatnych lub hybrydowych – w ramach 
zarządzania za pomocą widoku jednookienkowego.

Ten administracyjny graficzny interfejs użytkownika ma charakter kontekstowy, 
a funkcjonalność GUI bazuje na mechanizmie kontroli dostępu RBAC (administracja 
na podstawie ról) i różni się zależnie od konkretnych ról/użytkowników. Domyślnie są 
dostępne cztery role: Administrator (pełny dostęp), użytkownik urządzenia (wyłącznie 
nabór i portal samopomocy), sekcja wsparcia (dostęp wyłącznie na potrzeby wsparcia 
zdalnego) oraz zapewnianie urządzeń (dostarczanie zbiorcze).

 Obsługa platformy VDI

Zapewnienie rozwiązania 
wykraczającego poza VDI

Infrastruktura wirtualnego desktopu może być hostowana na dowolnym hypervisorze, 
platformie fizycznej lub w chmurze, w tym:

•  Amazon Web Services 

•  Google Cloud Platform

•  Azure

•  Oracle

Pozwala to firmom na wybór opłacalnej platformy w celu ograniczenia kosztów 
operacyjnych.

 Obsługa urządzeń i ochrona aplikacji

Oferowanie obsługi szerokiej 
gamy urządzeń i opcji 
konteneryzacji

Citrix Workspace obsługuje urządzenia o dowolnym systemie operacyjnym oraz oferuje 
szeroką gamę platform do konteneryzacyjnego zarządzania aplikacjami mobilnymi 
(MAM) oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi w celu zapewnienia maksymalnej 
elastyczności w zakresie ochrony aplikacji. 

Obsługiwane systemy operacyjne (OS) urządzeń:

•  iOS

•  Chrome OS

•  MacOS

•  tvOS

•   Windows 10 na 
desktopy i tablety

•   Windows Phone 
Windows Mobile/CE

•  Platforma Raspberry Pi

•  System Symbian

•  Samsung SAFE i KNOX

•  HTC

•  Sony

Obsługa platform MAM:

•   Platforma MAM Citrix wykorzystująca 
opracowaną przez nas technologię MDX 

•  Microsoft EMS/Intune

•   Konfiguracja aplikacji zarządzanych  
w iOS (iOS Managed App Configurations)

•  Android for Enterprise

•  Samsung KNOX

•   Windows Information Protection  
oraz AppConfig Community

Przejdź do spisu treści  

Migracja do chmury i zarządzanie
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Umożliwienie użytkownikom 
przechowywania ich plików  
w dowolnej lokalizacji

Funkcje Citrix Workspace

 

Kluczowe wymogi 

Dostęp do plików użytkownika

Citrix Content Collaboration pozwala użytkownikom:

•   Przechowywać pliki zmagazynowane za zaporą sieciową lub w chmurach 
publicznych/prywatnych, takich jak Microsoft SharePoint czy OneDrive, oraz 
uzyskiwać do nich dostęp

•   Udostępniać, edytować i synchronizować pliki, udostępniane współpracownikom 
lub podmiotom zewnętrznym

 Bezpieczeństwo w ujęciu całościowym

Zabezpieczenie całego 
środowiska pracy

Konstrukcja cyfrowej strefy bezpieczeństwa Citrix oferuje kompleksowe, zintegrowane 
zabezpieczenie środowiska pracy, które pomaga zapewnić zgodność z przepisami  
w szerokim spektrum regulacji branżowych, krajowych i lokalnych — w tym HIPAA, PCI, 
FIPS GDPR, SOX i innych.

Konstrukcja strefy zapewnia ponadto bezpieczeństwo sieci oraz umożliwia 
kontrolę zarządzania tożsamością/dostępu poprzez jednokrotne logowanie oraz 
uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu zabezpieczenia obu punktów końcowych 
oraz danych w centrum przetwarzania.

Kluczowe zdolności:

•  Kompletna widoczność oraz analiza zachowań użytkowników

•  Bezpieczne przeglądanie wszystkich treści internetowych

•   Analiza zachowań użytkowników w celu wykrywania nieprawidłowości 
i wymuszania zasad bezpieczeństwa

•   Funkcja kontroli aplikacji w chmurze zapewnia zasady bezpieczeństwa 
oprogramowania SaaS

•   Filtrowanie Internetu zapewnia kontrolę informatyczną dostępu użytkowników  
do treści internetowych

 Bezpieczeństwo aplikacji w chmurze

Ochrona danych poufnych 
podczas interakcji w chmurze

Zespoły ds. bezpieczeństwa mogą blokować dostęp do nieautoryzowanych aplikacji 
SaaS przez Internet oraz zabezpieczać dane poufne przed takimi działaniami jak 
kopiowanie/wklejanie/drukowanie lub pobieranie.

Zabezpieczenie przed złośliwym 
oprogramowaniem, utratą danych 
oraz określonymi zachowaniami 
użytkowników

Przeglądarka na bazie Chromium, dysponująca wbudowanymi zabezpieczeniami, chroni 
przed złośliwym oprogramowaniem, podczas gdy filtr internetowy kontroluje dostęp 
do stron internetowych, ograniczając go do określonych domen i adresów URL. Opcje 
odsyłaczy DPL (distributed program link) obejmują dynamiczne dodawanie znaku wodnego 
przy użyciu współrzędnych użytkownika, takich jak adres IP/nazwa użytkownika itp.

Przejdź do spisu treści  

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
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Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych  
i zewnętrznych oraz zarządzanie nimi

Funkcje Citrix Workspace

 

Kluczowe wymogi 

Analityka zachowań użytkowników

Narzędzie Citrix Analytics unikalnie agreguje i koreluje interakcje użytkowników  
z aplikacjami, urządzeniami, aplikacjami, sieciami i plikami tak, aby zapobiegawczo 
identyfikować zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz zarządzać nimi.

Citrix Analytics jest w stanie gromadzić informacje z następujących źródeł:

•   Citrix Gateway w celu uwierzytelniania użytkownika, a następnie geoinformacje, 
np. w przypadku nietypowej aktywności związanej z logowaniem.

•   Aktywność użytkownika związana z pobieraniem/przesyłaniem plików w serwisie 
Sharefile.com z uwzględnieniem systemu DLP w celu zapobieżenia wyjściu 
danych poufnych poza środowisko korporacyjne. Narzędzie potrafi ponadto 
śledzić edycję, udostępnianie i usuwanie plików.

•   Rozwiązanie Citrix Endpoint Management pomaga zapewniać zgodność 
urządzeń oraz ustalać reputację aplikacji (korzystanie z urządzeń po jailbreaku, 
zrootowanych lub niezarządzanych, bądź aplikacji umieszczonych na czarnej liście).

•   Rozwiązanie Citrix Virtual Apps and Desktops umożliwia inicjowanie funkcji 
zabezpieczających, np. nagrywania sesji, wylogowywania użytkowników z sesji 
oraz blokowania określonych aplikacji dla danego użytkownika.

•   Aplikacja Citrix Workspace zapewnia klienckie wersje systemu operacyjnego, 
uruchamianie aplikacji mobilnych, korzystanie z aplikacji systemu Windows oraz 
umożliwia działania związane z pobieraniem plików, takie jak zapisywanie  
w pamięci USB lub drukowanie.

Wszystkie wymienione tutaj funkcje dotyczące użytkownika, urządzenia oraz 
korzystania z aplikacji są przechowywane na platformie typu big data dysponującej 
mechanizmami uruchamiania oraz akcji dostępnymi dla administratorów w razie 
konieczności dostosowania zasad.

Citrix Analytics umożliwia także uwierzytelnianie MFA na podstawie użytkowników.

 Bezpieczeństwo aplikacji w chmurze

Dostosowanie poziomów 
bezpieczeństwa bez negatywnego 
wpływu na produktywność 
użytkownika

Citrix Workspace obsługuje model zapewniania bezpieczeństwa na podstawie 
ryzyka przy użyciu uczenia maszynowego w celu dynamicznego równoważenia 
zapotrzebowania użytkowników na szybki dostęp do danych z potrzebami działu 
IT w zakresie zabezpieczania środowiska i zarządzania nim.

Przejdź do spisu treści  
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