De moderne digitale
workspace is er:
Citrix Workspace™.

Vandaag wil ik lekker door
kunnen werken!
— Een kenniswerker

Als consument maken we deel uit van een digitaal verbonden
wereld, met meteen beschikbare devices, apps en informatie. Dat
moet op het werk toch ook kunnen? Kennelijk niet. Onderzoek toont
aan dat de werknemersbetrokkenheid sterk te lijden heeft onder een
verre van probleemloze digitale ervaring.
Vaak moeten switchen en in- en uitloggen, geen toegang op afstand,
constant moeten zoeken naar apps en informatie... allemaal factoren
die de betrokkenheid en productiviteit in de weg staan.
60% van de bedrijfskosten van een organisatie bestaat
uit personeelskosten. Dit wetende is het des te erger dat
medewerkers nauwelijks 43% van hun tijd echt geconcentreerd
kunnen doorwerken aan hun kerntaken.
Citrix Workspace kan u helpen om dit probleem op te lossen.
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Bronnen:
‘Overcome the Technology
Distraction That Costs You
Organizational Productivity’,
op basis van onderzoek van
Forrester en gesponsord door
Citrix (2018)
‘State of Work 2020’, rapport
Workfront (oktober 2019)

Een geweldige
werknemerservaring resulteert
in meer productiviteit en
betrokkenheid.
Of zakelijke gebruikers nu tien of vijftig apps nodig
hebben voor hun werk, iedereen is blij met de soepele,

91%

van de werknemers is trots
op het werk dat ze doen.

probleemloze ervaring die Citrix Workspace biedt.
Authenticatie met Single Sign-On, intelligente features
die de workflow vereenvoudigen en een cloudgebaseerd
dashboard dat de gebruiker volgt overal naartoe.

Bron: ‘State of Work 2020’, rapport Workfront (oktober 2019)
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89%
vindt dat hun rol ertoe doet.

Continue afleiding is funest voor
de WERKNEMERSBETROKKENHEID.
Technologie die workflows stroomlijnt en voor minder

91%

wil moderne technologische
oplossingen.

afleiding zorgt, houdt medewerkers gefocust op hun
werk. Veel organisaties werken echter met tools die
te complex en niet erg intuïtief zijn.
Deze tools maken samenwerken lastig, vragen
continu om aandacht met 1001 notificaties en houden
de aandacht af van werk dat wel waarde toevoegt.

Bron: ‘State of Work 2020’, rapport Workfront (oktober 2019)
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84%

zegt dat organisaties
kansen mislopen omdat ze
geen moderne oplossingen
gebruiken.

WERKNEMERSERVARING
en PRODUCTIVITEIT gaan hand in hand.
Mensen kunnen hele dagen druk aan het werk zijn zonder veel af te
krijgen. Hoe dat kan? Ze moeten steeds wisselen tussen applicaties,
ze moeten op verschillende plekken zoeken naar informatie en ze zijn
continu aan het goochelen met gebruikersnamen en wachtwoorden.
Wanneer uw mensen zich alleen maar gehinderd voelen door de
digitale ervaring, dan is het hoog tijd voor verandering.

Eenvoudige toegang tot de benodigde informatie
Kunnen werken vanaf elke locatie

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruikerservaring zoals thuis
Keuze uit devices

5

De vijf belangrijkste
factoren voor
een geweldige
werknemerservaring,
volgens respondenten

Bron:
Hoe gaat het er op het werk aan toe: de rol van technologie als het gaat om productiviteit en
betrokkenheid, rapport van The Economist Intelligence Unit, gesponsord door Citrix (14 juni 2019)
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Betrokken medewerkers.
Met de beste IT.
De IT-afdeling heeft tegenwoordig hetzelfde doel als
de HR-afdeling: het mogelijk maken van de allerbeste
werknemerservaring. U kunt dit het beste bereiken met
technologie voor moderne digitale workspaces in de hele
organisatie. Citrix Workspace is hiervoor het meest uniforme,
geavanceerde en gebruiksvriendelijke platform dat u zult vinden.
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De populairste gebruikersfuncties
van Citrix Workspace.
Citrix Workspace leert, onthoudt, herinnert en stroomlijnt. De functies van Citrix Workspace
werken op mobiele devices en gewone desktops én in de webinterface van de organisatie op
exact dezelfde manier.
Single Sign-On (SSO)
Met SSO hebben gebruikers maar één wachtwoord nodig om op een veilige manier toegang te krijgen tot al hun
apps, desktops en bestanden, vanaf elke computer en elk device. Deze functie wordt ondersteund voor alle mobiele
apps, SaaS-apps en webapps.
Eén dashboard
Met Citrix Workspace kunnen medewerkers meerdere applicaties en desktops tegelijk gebruiken. Volledig gestroomlijnd in één systeem.
Follow Me
Gebruikers kunnen heel eenvoudig van device veranderen en automatisch verbinding maken met al hun sessies. Eén
keer aanmelden is genoeg. Van kantoor naar vergaderruimte, van mobiel device naar laptop, de overstap verloopt
altijd even snel en probleemloos.
Veilige toegang op afstand
Medewerkers op verschillende locaties hebben nog nooit zo vlot kunnen werken. Thuis, op het vliegveld of op kantoor
bij de klant in Zürich.
Universal Search
De zoekfunctie werkt zoals mensen thuis gewend zijn: snel zoeken in alle bestanden en apps.

Intelligente workspace
Het werk wordt vereenvoudigd met een soort virtuele assistent die de gebruiker stuurt, het werk organiseert en
taken automatiseert (goedkeuring of escalatie bijvoorbeeld), zodat gebruikers zich minder vaak hoeven aan te melden
en minder hoeven te klikken en te vegen. De gebruiker kan zelf de prioriteit van de informatie bepalen, op datum,
relevantie of applicatie.
Recent gebruikt en favorieten
Zoals de meeste intuïtieve apps voor de particuliere markt werkt Citrix Workspace tijdbesparend door te laten zien
welke apps, desktops en bestanden de gebruiker het laatst heeft gebruikt. De gebruiker kan de apps die hij of zij het
meest gebruikt, ook toevoegen aan zijn of haar favorieten.
Integratie van microapps
De nieuwe platformconfiguratie synchroniseert data uit verschillende systemen om de functionaliteit van complexe
bedrijfsapplicaties te stroomlijnen. Hiervoor zijn er meer dan honderd out-of-the-box microapps beschikbaar.
Microapp Page Builder
Microapps laten de toeters en bellen van loodzware professionele applicaties achterwege en zijn er volledig op
gericht om het werk gemakkelijker te maken voor de gebruiker. Microapp Page Builder maakt deel uit van de
Citrix Cloud console en maakt verbinding met legacy, on-premise en SaaS-systemen om heel eenvoudig nieuwe,
gestroomlijnde workflows samen te stellen voor de gebruikers.
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Functies voor security
en performance.
End-to-end security
Bescherming van het netwerk, beheer van de
gebruikersidentiteit en webfiltering met een veilig digitaal
‘hek’.
Analyse van het gebruikersgedrag
Detecteert afwijkingen in het gebruikersgedrag en grijpt
meteen in om verdere risico’s in te perken.

Performance in minder ruim bemeten netwerken
Maakt de beschikbare netwerken optimaal toegankelijk,
ongeacht hoe de Citrix workload aan de gebruikers wordt
aangeboden.
Eén beheerconsole
Voor het beheer van alle functies van Citrix Workspace,
ongeacht implementatiewijze (public, private of hybride cloud).
Secure Citrix Workspace Browser
Stuurt risicovolle internetactiviteiten naar een geïsoleerde
browser die vanuit de cloud wordt aangeboden.

Controle over cloudapps
Bescherming van bedrijfsgegevens en meer controle
over de handelingen van gebruikers die met SaaSapplicaties werken.
Grootste verzameling ondersteunde randapparaten
Printers, audiorecorders, webcams, pads voor
elektronische handtekeningen en meer.
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Hebben uw medewerkers
baat bij Citrix Workspace?

Heeft uw organisatie mensen die op externe locaties aan de slag gaan?
Werkt uw organisatie met SaaS-applicaties?
Zijn er medewerkers die regelmatig met vijf of meer apps bezig zijn?
Worden medewerkers door uw huidige technologie gedwongen om constant
van context te wisselen?
Is elk kwartaal van wachtwoord veranderen verplicht voor uw systemen?
Ziet u dat gebruikers allerlei ‘slimme’ workarounds verzinnen?
Lopen uw security en governance steeds verder uit elkaar?
Loopt de technologie van uw organisatie achter op die voor de particuliere markt?

57%

Slechts
van de werknemers werkt altijd
op een locatie die min of meer
gelijk is aan die van hun collega’s.
Bron: Gallup: State of the American Workplace, 2017
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Bepaal zelf waar
u begint.
Citrix Workspace uitrollen in uw omgeving is geen kwestie van ‘alles of niets’. Ga uit van
de belangrijkste use case voor uw organisatie en begin daar.
De bottom line is dat elke organisatie voordeel kan hebben bij de juiste moderne digitale
workspace. Ontdek hoe Citrix Workspace de werknemerservaring, en daardoor de
productiviteit en betrokkenheid, verbetert.

Kijk voor meer informatie over Citrix Workspace op
https://www.citrix.nl/products/citrix-workspace/
of neem contact op met uw lokale salesmedewerker of partner.
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