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7 FEITEN DIE UW CITRIX 
WORKSPACE BUSINESS 
HELPEN VERGROTEN  
MET CHROME OS



De  hybride medewerker werkt virtueel, deelt optimaal en veilig bestanden met 
anderen en werkt al met goede tooling zoals Single Sign On en een geïsoleerde 
browser. Wil uw klant nóg verder besparen en de beste beveiliging hebben tegen 
cyberdreigingen, zonder dat de kosten omhoog gaan? Met de combinatie Citrix 
Workspace en Chrome OS, zijn er 7 feiten die u moet weten.

7 feiten die uw Citrix Workspace business 
helpen vergroten met Chrome OS

Chromebooks met het Chrome 
OS-besturingssysteem zijn 
inherent veilig ontworpen.

1. SECURE BY DESIGN

2

IT-beheerders kunnen 
de apparaten op afstand 
uitschakelen en van 
securityupdates voorzien. 
Deze updates verstoren 
bovendien de productiviteit 
van medewerkers niet, 
omdat ze volledig op de 
achtergrond plaatsvinden.
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Chrome OS werkt volgens het 
principe van ‘sandboxing’.

2. SANDBOXING

Iedere app en iedere 
website draait in een aparte, 
geïsoleerde omgeving. 
Daardoor kan kwaadaardige 
code zich niet verspreiden 
en ook niet nestelen in het 
besturingssysteem zelf.

Chrome devices worden 
eenvoudig centraal beheerd 

vanuit de Google Admin  
Console.

3. CENTRAAL BEHEER  
VANUIT DE CLOUD

Deze is voor IT-beheerders 
overal via een webbrowser 
beschikbaar. Hij of zij kan 

zelf dus ook thuiswerken. Via 
deze Admin-console kunnen 
ze beleidsregels instellen en 
apparaten configureren. Ook 

regelen ze hier welke gebruikers 
toegang hebben tot welke 

Chrome-apps en -extensies.
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IT beheerders kunnen eenvoudig 
hulp op afstand bieden via 
Chrome Remote Desktop.

4. HULP OP AFSTAND

Iedere gebruiker heeft toegang tot de juiste Chrome-apps.

6. OVERAL DE JUISTE APPS

Medewerkers kunnen deze eenvoudig starten via de Chrome-browser 
of de Play Store. Beheerders kunnen de Chrome-browser bovendien 
implementeren in een bestaande VDI-omgeving, zonder dat daarmee 
functionaliteit vanuit Chrome verloren gaat.

Via deze functie nemen ze tijdelijk 
de controle over het apparaat over, 
waar ze zich ook bevinden en werkt 
zowel op notebooks, als op tablets 

en smartphones.

Nieuwe digitale werkomgevingen inrichten zonder moeite.

5. SNELLE UITROL ZONDER IMAGES

Enkel het juiste profiel toekennen aan een gebruiker volstaat. Vervolgens 
zijn alle apps, extensies en instellingen beschikbaar. Het versturen van een 
grote image over een internetverbinding is dus niet nodig. Met name voor 
snelgroeiende bedrijven die regelmatig nieuwe medewerkers aannemen is dit 
een grote pre.
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CITRIX 
WORKSPACE  
MET CHROME OS: 

Centraal beheer bespaart kosten.

7. BESPAREN OP AANSCHAF EN BEHEER

Chrome OS devices gebruikt een veel eenvoudiger configuratie. Dat bespaart 
enorm op de kosten in aanschaf van het device. Daarnaast is het beheer veel 
eenvoudiger doordat dit centraal wordt geregeld én er bespaard kan worden 
op licentiekosten voor remote access, securityvoorzieningen en andere 
beheertools waarvoor vaak apart betaald moet worden. Zo wordt de ROI per 
werkplek vergroot.

Vind nieuwe klanten en lever 
onderscheidende offertes met 
de beste oplossing.

De moderne hybride werkplek 
met Citrix Workspace wordt 
nog veiliger en efficiënter door 
deze te combineren met de 
veiligheidsvoorzieningen en de 
laagste kosten per werkplek met 
Chrome OS. Bovendien vergroot 
het de medewerkertevredenheid.

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op het het 
Google team van Tech Data,  
via 088-1334000.


