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Inleiding
2009 kondigt zich aan als een uitdagend jaar, ook voor de ICT sector. Binnen Centix zijn we er niettemin van
overtuigd dat 2009 ook een uitstekend jaar wordt. Onze specialisatie, consolidatie en virtualisatie, is er één van alle
tijden: in groeiperiodes noodzakelijk om de nodige flexibiliteit te bieden aan de business; in crisistijden als adequate
oplossing om de kosten onder controle te houden.
Centix zal zich ook dit jaar verder positioneren als de virtualisatie-expert. Een volgende stap daarbij is onze erkenning
als VMware Authorized Consultant, waarover verder in deze nieuwsbrief meer informatie.
Zoals steeds willen we U met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele, misschien minder bekende,
producten uit het aanbod van onze software partners.

RES Powerfuse: User workspace management
De uitdaging van vele IT afdelingen is nog steeds om aan
de eindgebruikers een consistente desktop aan te
bieden, onafhankelijk van device, operating system of
architectuur. En dit alles op een beveiligde en
betrouwbare wijze, en liefst centraal beheerbaar.
Klassiek wordt de personalisatie van de eindgebruikersomgeving in een logonscript gerealiseerd.
Resultaat is een tergend traag en hopeloos ingewikkeld
logonscript.
RES Powerfuse laat toe om de klassieke configuratie die
door een logonscript gebeurt, in een database te
plaatsen. De eindgebruikers-personalisatie wordt dan ‘onthe-fly’ uit de database geladen. Gedaan met
verregaande scripting en complexe Group Policies.
Wij beschouwen dit momenteel als de derde virtualisatielaag: na de server- en applicatievirtualisatie, wordt nu ook
de userpersonalisatie en –security losgekoppeld van het
device of de deliverymethode.

Citrix Netscaler 9
Netscaler is dé oplossing van Citrix voor optimalisatie
van web-toepassingen. Met de komst van Netscaler 9
worden weer meer dan 350 extra features en
verbeteringen toegevoegd. De oplossing laat toe om de
delivery kosten van Enterprise toepassingen als
Sharepoint, Oracle E-Business Suite of SAP, te
halveren.

Wat zijn de funtionaliteiten van de Netscaler appliance?
Minder Web servers en bandbreedte:
•
•
•
•

TCP Offloading, buffering en session re-use
Offload SSL processing van de webservers
In-memory caching van zowel statische
dynamische webpagina’s
Multi-level content compressie

als

Verhoogde Applicatie Security
•

•
•
•
•

Application Firewall ter bescherming van HTML en
XML webapplicaties tegen application layer
aanvallen.
Access Gateway Enterprise SSL-VPN oplossing
Layer 4 DoS bescherming
Layer 7 DoS bescherming
Content filtering en rewriting

Verhoogde Applicatie beschikbaarheid

RES Powerfuse kan ingezet worden bij de verschillende
computing-architecturen: van de klassieke client-server,
of Citrix XenApp tot VDI-gebaseerde oplossingen. De
personalisatie en security beperkt zich niet tot applicatietoegang of printer-assignment, maar kan zelfs betrekking
hebben op de customizatie van de menu-structuur van
Windows toepassingen.

•
•
•

Layer 4 load balancing
Layer 7 content switching
Global server load balancing

Netscaler is een ‘All-in-One’ appliance die eenvoudig in
bestaande netwerken valt in te passen.
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VMware VAC Partnership
Centix is door VMware erkend als VMware Authorized Consultant (VAC). Wij zijn zeer
trots op deze erkenning van onze expertise waarmee we nu behoren tot een select
groepje van bedrijven die door VMware zijn erkend als experten op het vlak van
Virtualisatie. Het VAC partnership geeft ons toegang tot al de informatie en diensten
die ook door VMware Professional Services wordt gebruikt, zoals hun
trainingsmateriaal en de interne online forums. Zo kunnen wij steeds de beste en meest
actuele expertise aanbieden.
Dankzij het VAC partnership kunnen we onze klanten nu ook een aantal diensten aanbieden die voorbehouden zijn
voor de partnercategorie, zoals Disaster Recovery Programs, Virtual Infrastructure Design, P2V training en Jumpstart
Consulting Services. Ook kunnen onze VMware diensten nu met zogenaamde ‘PSO credits’ betaald worden,
inbegrepen in verschillende VMware licentie-bundels.

Eerste boekjaar Centix in cijfers
Het eerste (verlengde) fiscale boekjaar van Centix is per 31 december 2008 afgesloten. Wij zijn fier op hetgeen we
sinds de start 17 maanden geleden gerealiseerd hebben, en willen U ons boekjaar met volgende cijfers samenvatten:
- Op 7 september 2007 zijn de aktiviteiten van Centix gestart,
Omzet per kwartaal
opgericht door 3 ervaren ICT architecten
- Aanwerving van 4 ervaren Virtualisatie Consultants,
250.000 €
zodat ons team nu uit 7 experten bestaat
- 20 klanten hebben ons hun vertrouwen geschonken voor 200.000 €
ondersteuning bij hun Citrix of VMware omgeving
150.000 €
- 650 mandagen betalende virtualisatie consultancy
100.000 €
hebben wij onze klanten mogen leveren
- Wij beheren momenteel 1.762 Citrix XenApp
50.000 €
userlicenties voor onze klanten
-€
- Onze klanten zijn verspreid over gans België, letterlijk
2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2
van Zee-Brugge tot Eupen
- Wij tellen 5 Citrix CCA, 1 Citrix CCEA en 4 VMWare VCP certificaties.
- De omzet en winstcijfers waarborgen een verdere gezonde groei van het bedrijf
Som van EUR Amount

2008 Q3

2008 Q4

kwartaal

Over Centix
Nieuwe medewerker: Sinds 1 december 2008 is Jan Tytgat gestart als Virtualisatie Consultant bij Centix. Jan heeft
meerdere jaren ICT ervaring, opgedaan bij 2XL en Artilium. Jan zal deel uitmaken van ons team van virtualisatieexperten.
Centix is een consultancy-bedrijf gespecialiseerd 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. Deze architectuur-diensten worden dikwijls geapprecieerd in de vorm van
een audit van bestaande Citrix- of VMware omgevingen. Onze gecertificeerde consultants staan U graag bij bij de
implementatie en opvolging van deze omgevingen.
De kennis en ervaring van Centix is gematerialiseerd in het Gold partnership met Citrix en het Enterprise partnership
met VMware. 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
Wilfried Baeten

Olsenesteenweg 56
9770 Kruishoutem

Tel. +32 9 222 5 888
Mob.+32 473 70 52 69

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