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Inleiding – succesvol 2010, goede start 2011 
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Centix heeft zijn boekjaar 
2010 afgesloten met een 
groei van 24% 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. 
 
De tabel links geeft een 
voorstelling van onze 
omzetgroei over de jaren. 

Ondertussen is Centix 11 medewerkers sterk. Iedereen is hooggespecialiseerd in de virtualisatie-competentie, 
waardoor we ons binnen deze niche tot de marktleiders in België rekenen. We zijn dan ook trots om meedere 
business-kritische projecten van 500 tot 2.500 virtuele desktops te kunnen uitvoeren. 
  

VMWare View 4.6 Citrix XenClient 
 
Sinds begin maart 2011 is VMWare View 4.6 
beschikbaar. View 4.6 biedt vooral een verbeterde 
remote toegang door VMware View Security Server-
ondersteuning voor PCoiP (PC-over-IP). 

VMware View Security Server-ondersteuning voor PCoIP 
zorgt voor een eenvoudige, veilige authenticatie en 
verbinding op afstand met de desktop doordat geen 
andere SSL VPN oplossingen meer nodig zijn.  

VMWare vShield Endpoint 
 
Wist U dat VMWare ook oplossingen biedt om het Anti-
virus beheer van de virtuele server of desktop te 
optimaliseren? vShield Endpoint laat toe om anti-virus en 
anti-malware processing af te leiden naar specifieke, 
security-hardened, virtuele machines. Deze oplossing 
laat meer specifiek toe om:  

- Het deployen van anti-
virus / anti-malware 
oplossingen efficiënter 
te laten verlopen 

- De performantie van 
virtuele 
servers/desktops te 
verbeteren door anti-
virus / anti-malware 
bottlenecks te vermijden 

- Het beveiligingsrisico te 
verlagen door agents 
die gevoelig zijn voor 
aanvallen, overbodig te 
maken 

- Audit vereisten eenvoudig na te komen met 
gedetailleerde logging rapporten 

 
Desktop Virtualizatie wordt in sneltempo ingevoerd, 
zeker door de huidige toename van Windows 7 
migraties. Laptops integreren in het VDI model blijft 
echter een uitdaging. 
 
Citrix XenClient biedt nu de oplossing om de voordelen 
van desktop virtualizatie ook uit te breiden naar de 
laptop-gebruikers. XenClient is immers een client-side 
hypervisor die het mogelijk maakt dat virtuele desktops 
direct op het lokale toestel draaien. Door het operating 
system van de hardware te scheiden, kunnen nu 
desktop images gebouwd worden die op een veilige en 
flexibele manier over verschillende platformen heen 
gebruikt worden. 
 

 
 
Volgende functionaliteiten worden door XenClient 
geboden: 
 
- Bare-metal client hypervisor 
- Citrix receiver voor XenClient 
- Synchronizer voor XenClient (deployment) 
- Secure Corporate Data on laptops 

(security&lockdown) 
- Automatische backup & recovery 
- High Definition user experience, ook tussen 

verschillende virtuele machines op het lokale toestel. 
 
XenClient is een functionaliteit die inbegrepen is in de 
XenDesktop Enterprise of Platinum licenties. 
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NetApp PSC 
 

Performante storage oplossingen zijn uitermate belangrijke voor elk virtualisatie-
project, zowel voor server- als voor desktop-virtualisatie. Centix heeft sinds 
midden 2010 zwaar geïnvesteerd in kennis en opleiding van de NetApp Storage 
systemen. Recent zijn we door NetApp erkend als (één van de weinige 
Belgische) ‘Professional Services Certified’ (PSC) partner. 
 
Het PSC partnership waarborgt dat onze NetApp system engineers en 
architecten aan dezelfde trainingsvereisten voldoen als de interne NetApp Global 
Services engineers. Wij hebben hierdoor ook toegang tot dezelfde ‘best-in-class’ 
tools en methodologiën gebruikt door NetApp Professional Services.  

 

End-of-life aankondigingen  
 
De end-of-life (EOL) datum is de dag waarop aktieve ondersteuning vanwege de software leverancier eindigt. Na 
deze datum worden geen nieuwe patches meer uitgebracht of kan U geen problemen meer registreren bij hen. 
Natuurlijk blijft de technische documentatie en de knowledge base verder beschikbaar en willen we U vanuit Centix op 
best effort basis verder blijven ondersteunen. Volgende EOL data willen we graag onder de aandacht brengen: 
 
VMWare ThinApp v4.0 : EOL 17/09/2011 
 
VMWare View Manager v3.x : EOL 11/05/2011 
 
Citrix Password Manager 4.6: EOL 24/09/2011 
 
Heeft U nog één van bovenstaande producten, neem dan zo spoedig mogelijk kontakt met ons op zodat we een 
upgrade pad kunnen bespreken. 
 

Over Centix 
 
Nieuwe medewerkers: 
 
Peter Holvoet vervoegde Centix in oktober 2010 als Sales Manager. Peter heeft een lange ervaring in de ICT sector 
en was de afgelopen 7 jaren aktief als Partner Manager bij Citrix België. 
 
Swen Evers versterkt ons consulting team vanaf april 2011. Swen heeft een jarenlange ervaring met de Citrix 
producten. Hij is Citrix CCA en CCEE. De voorbij jaren werkte hij als Virtualisatie consultant bij ePact en daarvoor bij 
Login Consultants.  
 
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  Olsenesteenweg 56   Tel.  +32 9 222 5 888  wilfried.baeten@centix.be 
Wilfried Baeten  9770 Kruishoutem  Mob.+32 473 70 52 69  www.centix.be  

 


