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Inleiding
De zomervakantie is voor de meesten onder ons weeral achter de rug. Bij Centix maken we ons klaar voor een
goedgevuld najaar.
Met enige fierheid kijken we terug op de voorbije 12 maanden; want sinds de start van onze aktiviteiten zijn er
inderdaad (nog maar) 12 maanden verstreken. Tijdens deze periode hebben we een erg brede klantenbasis kunnen
uitbouwen, en mogen we toch stellen dat Centix een gekende naam geworden is op het vlak van virtualisatietechnologie in België.
Zoals steeds willen we U met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele, misschien minder bekende,
producten uit het aanbod van Citrix of VMware.

Citrix Branch Repeater
Veel IT managers worden geconfronteerd met de
moeilijke problematiek van de branch offices. Vaak gaat
het om commerciële entiteiten in het buitenland, die qua
IT ondersteuning toch voor een groot stuk – of zelfs
volledig – afhangen van het IT team in het hoofdkwartier.
De afstand, alsook het verschil in tijdzones, maakt het
niet altijd gemakkelijk om deze interne klanten goed te
ondersteunen. Zelfs al werken deze eindgebruikers op
een centraal XenApp platform, dan nog worden er print
jobs en file kopies uitgevoerd over de WAN connectie
(bvb om een presentatie te kopiëren op de laptop van
een sales manager). Verder zijn er vaak een aantal
lokale, technische componenten benodigd, denken we
maar aan een Domain Controller, DNS, DHCP,
enzoverder.

Citrix Password Manager
De groeiende diversiteit in applicaties, gecombineerd met
verhoogde eisen naar beveiliging, leiden er toe dat
eindgebruikers steeds meer user accounts en bijhorende
moeten onthouden. Binnen een corporate omgeving
heeft een eindgebruiker al snel een tiental credentials.
Daarnaast wordt men meer en meer geconfronteerd met
web-based toepassingen op het Internet, alwaar men ook
al snel een verzameling van accounts opbouwt.
Eindgebruikers vinden dan ook al snel onveilige
workarounds om met deze wildgroei van accounts om te
gaan (denk maar aan de klassieke post-it’s onder het
toetsenbord of aan het scherm).
Citrix biedt via de Citrix Password Manager een
Enterprise Single Sign On oplossing (ESSO) aan, die het
paswoord-beheer van de eindgebruiker overneemt.

Citrix biedt nu ook voor deze eindgebruikers een
geïntegreerde oplossing voor, in de vorm van de Citrix
Branch repeater:

De Citrix Branch Repeater is een appliance, die
gebaseerd is op Microsoft Windows server technologie,
en die fungeert als :
•
•
•
•

•

Domain Controller;
DHCP & DNS Server;
File & Print server;
Accelerator voor de traffiek over de WAN
connectie, connecterend naar een centrale
WANScaler in het hoofdkwartier;
Cache server voor surf traffiek, gebruik makende
van Microsoft Internet Security and Acceleration
(ISA) Server technologie.

Eenmaal een eindgebruiker correct geauthenticeerd is,
kan Citrix Password Manager het paswoord-beheer
overnemen, en dit voor klassieke Windows applicaties,
mainframe of iSeries applicaties, alsook voor web based
toepassingen. Op die manier slaat U verschillende
vliegen in één klap:
• Eindgebruikers moeten minder paswoorden
onthouden, beheren en invullen;
• Hoger niveau van beveiliging;
• Minder tijdsintensieve helpdesk calls voor
paswoord resets;
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Centix Service in de kijker: License Management & Renewals
Uw licenties voor Citrix of VMware zijn een belangrijke investering geweest. Jaarlijks heeft U de kans om via de
Subscription Advantage of Maintenance het recht op upgrades en support te verlengen. Het zou jammer zijn dat Uw
licenties dit voorrecht verliezen door een renewal datum te missen.
Centix kan U helpen in het beheer van de licenties. Wij volgen de renewals op, en leggen op het juiste moment een
voorstel ter goedkeuring neer. Zo bent U zeker dat de licenties up-to-date blijven.
Dankzij de preferentiële partnerships met Citrix (Gold partner) en VMware (Enterprise partner), kunnen we bovendien
prijzen aanbieden die tot de scherpste in de markt behoren. Doe de test, en vraag ons ook vrijblijvend een offerte
bij een volgende renewal !

Klanten case: Kabelwerken Eupen
Als Belgisch bedrijf hebben we wel onze vestiging op de grens van Oost- en West-Vlaanderen, maar onze klanten
bevinden zich in gans België. Getuige daarvan Kabelwerken Eupen, in… Eupen.
Kabelwerken Eupen is reeds meerdere jaren gebruiker van Citrix Presentation Server. Het management wilde echter
een update van de gekozen strategie, teneinde de noodzakelijke desktop investeringen gefundeerd te kunnen maken.
Centix heeft hen geholpen bij een analyse van de gebruikersbehoeften mbt. Desktop Computing.
Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen het klassieke client/server model, een thin-client model
gebaseerd op Citrix XenApp en een virtual desktop model gebaseerd op VMware VDI. Centix heeft
een financiële Total Cost of Ownership (TCO) berekend van de 3 modellen. Op basis van de
applicaties, gebruikersgedrag en fysische lokaties van Kabelwerken Eupen, bleek een thin-client model gebaseerd op
Citrix XenApp samen met applicatie-packaging op basis van VMware Thinstall, de meest optimale keuze te zijn.
Op basis van de functionele architectuur gebruikt bij de TCO-oefening, hebben wij een ideale client-computing
architectuur voor de hele groep uitgetekend.
Ondertussen heeft Centix de eerste faze van de implementatie van de nieuwe XenApp omgeving afgerond, en zijn we
bezig met de roll-out naar de diverse vestigingen.

Over Centix
Partnerships: Centix is sinds juni 2008 een VMware Enterprise partner. Dit partnership level geeft een erkenning
voor de expertise die onze consultants hebben opgebouwd op vlak van de VMware server en desktop technologiën.
Naast dit partnership, zijn we partner en erkend verdeler geworden van Vizioncore (management tools voor optimaal
beheer van een gevirtualiseerde omgeving: backup/restore, versie-beheer, migratie fysisch-virtueel). Tot slot kan
Centix zijn klanten ook de storage oplossingen van NetApp aanbieden, als NetApp Silver partner. Zowel het
Vizioncore als het NetApp partnership komen in ondersteuning van onze virtualisatie-expertise, en vullen de
oplossingen van Citrix en VMware perfect aan.
Nieuwe medewerker: sinds 1 augustus is Björn De Waele gestart als Virtualisatie Consultant bij Centix. Björn is
sinds 1998 aktief in de ICT. Hij bouwde mee aan de ICT omgeving bij Philips Sound Solutions, Domo en VPK
Packaging. Daarbij heeft hij reeds uitgebreide ervaringen opgedaan met de Microsoft technologiën, maar was hij ook
verantwoordelijk voor VMware en Citrix projecten.

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
Wilfried Baeten

Olsenesteenweg 56
9770 Kruishoutem

Tel. +32 473 70 52 69

wilfried.baeten@centix.be
www.centix.be

