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Inleiding – 2011, een jaar van forse groei 
 
Centix heeft zijn boekjaar 2011 
afgesloten met een omzet die 
quasi verdubbeld is t.o.v. het 
voorgaande jaar. 
Daarbij zetten we eveneens de 
traditie verder van een gezonde 
winstgevendheid, die de basis 
blijft voor onze verdere groei. 
 
Onze klantenbasis is fors 
toegenomen, en rekent op 
onze diensten voor de verdere 
uitbouw en ondersteuning van 
hun omgeving. 

Onze doelstelling voor 2012 is binnen de core-producten van Citrix en VMWare een leidende rol te blijven opnemen. 
Daarnaast werken we actiever dan ooit aan de uitbouw van een blueprint met best-of-breed producten ter 
ondersteuning van de virtualisatie-oplossingen – denk daarbij aan de oplossingen van RES, Veeam of TrendMicro. 
 
Verder in deze nieuwsbrief lichten we ook nog het groeiende belang van onze Service Desk toe, die toelaat om de 
interne IT afdelingen van de klant actief te ondersteunen. 
  

VMWare vSphere backup met Veeam  Citrix XenApp profile management met RES 
 
Veeam Backup&Replication biedt een snelle en 
betrouwbare backup&restore oplossing voor vSphere 
architecturen. Naast backup biedt deze oplossing 
bovendien een krachtige replicatie oplossing. 
 
De belangrijkste features zijn: 

• 2 in 1 : Backup en replicatie 
U kunt niet alleen een back-up maken van uw VM's, 
maar u kunt ook replicatie op basis van images 
uitvoeren zowel on-site voor hoge beschikbaarheid 
als off-site voor disaster recovery. 

• Gecentraliseerd beheer 

Via een web-based console kunt u Veeam-licenties 

op meerdere servers beheren, statistieken over 

back-upomvang ontvangen en taken bewerken/ 

klonen, allemaal vanuit één centrale locatie. 

• Ingebouwde compressie en de-duplicatie 
U kunt nu grote hoeveelheden gegevens die door 
image-based back-ups worden gegenereerd, 
beheren met de gratis geïntegreerde mogelijkheid 
om gegevens te comprimeren en te dedupliceren. 

• Zonder agents 

U hoeft geen agents te licentiëren, implementeren, 

beheren, of bij te werken op hosts of VM's. 

• Schaalbaarheid 
Een gedistribueerde architectuur vereenvoudigt 
implementatie en onderhoud van de back-up-infra-
structuur in ROBO- (Remote Office/Branch Office)  
en grote implementaties. 

 
Citrix XenApp blijft één van de meest flexibele en kost-
efficiënte oplossingen om een thin client architectuur te 
implementeren. XenApp laat toe om op een snelle 
manier nieuwe desktops aan te bieden, en verhoogt 
tegelijk de data-security door de centralisatie van alle 
gegevens. Eén van de heikele punten van een dergelijke 
oplossing is het login script, dat in bepaalde gevallen tot 
lange login-tijden kan leiden.  
 
RES Workspace Manager is een ideale aanvulling op 
een XenApp of XenDesktop architectuur met volgende 
functionaliteiten:  
 

• Zero profile technologie 
User en applicatie settings worden centraal 
opgeslagen, en enkel opgehaald indien nodig. 

• Applicatie beheer 
Afhankelijk van  
context, content en  
security vereisten  
wordt telkens  
bepaald welke  
toepassingen aan een eind- 
gebruiker worden aangeboden. 

• Folder synchronisatie 
Bepaal wanneer er welke bestanden of folders 
worden gesynchroniseerd. Een optimale oplossing 
om ‘follow me data’ op een gecontroleerde wijze te 
implementeren. 

• Rapportering van licenties en applicatie gebruik 
 
Workspace Manager Express is nu gratis beschikbaar. 
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Centix Service Desk 
 
Centix zet meer dan ooit in op een performante en kwalitatieve ondersteuning van de 
operationele omgeving bij zijn klanten. Deze support capaciteit wordt vanaf heden gevoelig 
uitgebreid. Op deze manier kunnen we steeds de beschikbaarheid garanderen van een 
ervaren Citrix/VMWare specialist. Afhankelijk van Uw SLA met onze service desk kan U zo 
binnen de 4 uren de hulp inroepen van een 3

rd
 line virtualisatie-expert. Heeft U al gebruik 

gemaakt van projectdiensten van Centix, vraag dan naar onze Service Desk – een ‘Bronze 
SLA’ hoeft helemaal niets te kosten. 
 
Deze bijkomende capaciteit laat ons bovendien toe om zeer flexibel en snel in te spelen op 
projectaanvragen van klanten. Centix probeert steeds om de tijd tussen project-aanvraag 
en uitvoering tot een minimum te beperken, en vandaag ligt deze bij de snelste in de sector. 
 

Centix verhuist  
 

Midden januari 2012 neemt Centix zijn nieuwe kantoren in Gent in 
gebruik. De groei erikvan ons team brengt de nood aan grotere kantoren 
mee. Op deze nieuwe lokatie beschikken we over voldoende 
bureauruimte, ook voor de Service Desk permanentie, vergaderzalen en 
een onsite datacenter. 
 
Wij zijn vlot bereikbaar op een paar honderd meter van de afrit Gent Expo 
op de E40 en er zijn ruime parkeermogelijkheden voor het gebouw. 
 
Nieuwe coördinaten: Twaalfapostelenstraat 22 
 9051 Gent 
 

Over Centix 
 
Nieuwe medewerkers: 
 
Peter Mommerency versterkt ons consulting team sinds december 2011. Peter heeft een jarenlange ervaring met de 
Citrix producten. Hij is Citrix CCA for XenApp en beheerde de voorbij jaren de Citrix omgevingen bij Vandemoortele. 
 
Centix seminar: 
 
Op 13 maart organiseert Centix een gratis klanten seminar rond profiel-beheer. Het beheer van de eindgebruikers 
profielen en de veiligheidsvereisten daarrond worden steeds complexer. Tijdens dit seminar zal deze problematiek 
toegelicht worden, en ingegaan worden op diverse oplossingen die beschikbaar zijn. Zo zullen oplossingen als Citrix 
Universal Profile Manager, Citrix RingCube en RES Workspace Manager verder toegelicht worden. 
Er wordt nog een aparte uitnodiging verstuurd, maar blokkeer alvast 13/3 voormiddag in Uw agenda. 
 
Centix is een consultancy-bedrijf dat zich positioneert als Competence Center in de virtualisatie- en centralisatie-
technologiën. Wij begeleiden onze klanten doorheen de hele levenscyclus van een virtualisatie-project. Dit kan starten 
met strategisch advies rond virtualisatie/consolidatie. Vervolgens kunnen onze IT-architecten U helpen bij het 
uittekenen van een technische architectuur op maat van Uw behoeften. Onze gecertificeerde system engineers staan 
U graag bij bij de implementatie en opvolging van deze omgevingen. 
De ervaring van Centix is gematerialiseerd in nauwe partnerships met Citrix, VMWare, Microsoft en NetApp. Onze 
klanten bevinden zich in diverse sectoren: Overheid, Logistiek, Industry, Banking, Services. 
 

 
Wenst U meer informatie rond één van de onderwerpen van deze nieuwsbrief, of wenst U een vrijblijvende afspraak 
om Uw ICT Consolidatie of Virtualisatie problematiek, te bespreken? Aarzel dan niet, en neem contact op: 
 
Centix BVBA  Twaalfapostelenstraat 22 Tel.  +32 9 222 5 888  wilfried.baeten@centix.be 
Wilfried Baeten  9051 Gent             Mob.+32 473 70 52 69  www.centix.be  


