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Inleiding
Vroeger ging het zo: voor uw datacenter keek u wat uw organisatie op dat moment en op de 
korte termijn daarna nodig had. En dat kwam er dan.

Natuurlijk waren er veranderingen. Dus maakte u plannen voor een upgrade van de capaciteit, 
een uitbreiding van het netwerk of een migratie naar een nieuwe applicatieversie. Kort gezegd: 
de dingen die u kon meten, beheren en aansturen.

Maar toen kwam de cloud. We worden belaagd door nieuwe cybergevaren. En we moeten 
steeds meer, steeds sneller. We zitten in de ‘perfecte storm’, die het voor organisaties steeds 
moeilijker maakt om te plannen en om investeringen in IT-infrastructuur te laten renderen.

In dit e-book bespreken we enkele zaken waarop u moet letten bij het kiezen van een ADC-
oplossing die de huidige veranderingen aankan en nieuwe innovatiekansen creëert tijdens 
de digitale transformatie van de organisatie. Deze gids geeft uitleg bij de veranderingen die 
momenteel plaatsvinden, zodat u in alle zekerheid kunt investeren en plannen maken voor uw 
application delivery in de komende vijf jaar.
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De impact van digitale transformatie  
op het ADC-landschap
Voor organisaties heeft de digitale transformatie tot dusver vooral geleid tot Bring Your Own 
Device (BYOD), mobility en mobiele werkplekken. Maar er zijn veranderingen op til.

Digitale transformatie gaat nu meer om het gebruik van de cloud en nieuwe applicatiearchitecturen, 
enerzijds om de winstgevendheid te verbeteren, anderzijds om zwakke plekken in de security en 
de ‘technical debt’ aan te pakken. We zien 
nu dat verschillende grote organisaties 
van deze nieuwe digitale transformatiegolf 
een essentiële strategie maken om 
winstgevendheid en succes te bereiken.

Applicaties spelen hier een belangrijke rol 
in. Het is dan ook belangrijk dat u weet hoe 
deze drivers doorwerken in uw keuze van een 
ADC-oplossing voor de nieuwe pijlers van de 
digitale transformatie en voor het creëren van 
innovatiekansen in tijden van verandering. 

“Tussen 2016 en 2021 wil ING bijna 900 miljoen 
dollar uitgeven om beter te kunnen innoveren, 
om efficiënter te worden en om de kosten voor 
de komende jaren te reduceren. De plannen van 
ING draaien voor een groot deel rond digitale 
transformatie met de bedoeling klanten meer te 
laten doen via digitale devices.”

Eugene Sefanov
ING Endeavors for Digital Transformation

Security Protection

Pillars of
Digital

Transformation

New App
ArchitecturesHybrid Cloud
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Uw ADC moet u optimaal gebruik laten 
maken van de kracht van de cloud
De cloud bestaat al zeker tien jaar. Amazon introduceerde in 2006 de Elastic Compute Cloud 
(EC2). Deze webservice was het begin van de verhuizing van computerresources naar een 
plekje buiten het eigen datacenter. Andere grote en minder grote namen zijn gevolgd. Met 
bedrijven als Google, Microsoft, IBM en Oracle, naast allerlei kleinere, lokale bedrijven, is er 
geen gebrek aan cloudaanbieders.

Elke organisatie moet een cloudstrategie hebben en die strategie mag niet inhouden ‘daar 
doen wij niet aan mee’.

Vergeleken met in-house bouwen is het met de cloud, in economisch opzicht, veel aantrekkelijker 
om ongeplande capaciteit of een kortstondige behoefte aan extra resources te ondervangen. 
Organisaties die voor een private cloud hebben gekozen, zijn er vaak niet in geslaagd om daarmee 
de schaal en elasticiteit te creëren die de ‘echte’ cloud wel biedt. Zij kiezen nu voor het beste van 
twee werelden: een hybride cloudomgeving.

Een hybride cloud legt de basis voor een kosteneffectieve en 
succesvolle digitale transformatie

De meest innovatieve organisaties van nu zijn enthousiast gebruiker van de hybride 
cloud. Bedrijven die veel in de hybride cloud doen, hebben hun digitale transformatie 
sneller kunnen uitrollen en hun omzet kunnen verdubbelen.

Dell EMC

more likely to be
approaching digital

transformation goals

cost savings
over 3 years

better
business results

67% 30%3X
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Zoals de naam al aangeeft is een hybride cloudomgeving een omgeving waarin resources 
worden gebruikt die zich zowel binnen de eigen organisatie als in de public cloud bevinden. 
De organisatie moet de workload nu kunnen beheren over verschillende platforms heen en 
dat maakt de zaken er niet eenvoudiger op. Uw ADC moet dus gemakkelijk overweg kunnen 
met lokale domeinen en domeinen in de cloud, want alleen dan is echte, optimale end-to-end 
application delivery mogelijk. Door te kiezen voor een ADC die naadloos kan worden beheerd 
en geïmplementeerd in elke cloudomgeving krijgt u alle flexibiliteit en schaalbaarheid om op 
een efficiënte manier ondersteuning te geven aan uw veranderende netwerkbehoeften.

ADC

Public Cloud Public CloudData Center Private Cloud

Hybrid Environment



6   Gids voor het kiezen van de juiste ADC voor de digitale transformatie

Uw ADC moet nieuwe microservices-
architecturen ondersteunen
De cloud beïnvloedt de manier waarop applicaties worden gebouwd. Sterker nog, de evolutie 
die we momenteel in de applicaties zien, is grotendeels het gevolg van de cloud. De nieuwste 
generatie applicaties wordt ontwikkeld en getest in de cloud en in veel gevallen komen die 
applicaties de cloud nooit meer uit.

Applicaties worden bovendien gebouwd met behulp van grote servicegeoriënteerde 
architecturen die een verregaande resiliency en schaalbaarheid mogelijk maken. Deze 
applicaties worden geïmplementeerd in containers en met microservices. Ze hebben zelfs 
gevolgen voor de traditionele implementatie van vroegere applicaties. De IT-afdeling wil de 
operationele voordelen van webontwikkeling namelijk zoveel mogelijk kopiëren en dezelfde 
procedures gebruiken om de infrastructuur te kunnen automatiseren.

Next-Generation Model

ADC

Centralized
Management

Data Center Cloud

DevOps Microservice
Applications

Traditional
Applications

Security Perimeter

ADC

Traditional Model

Centralized
Management

Data Center

Traditional Applications

Security Perimeter
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De ‘agile’ manier van ontwikkelen is de belangrijkste katalysator geweest achter de nieuwe IT-
aanpak van organisaties en hun infrastructuur. Bij diverse grote IT-organisaties heeft dit geleid 
tot de opkomst van DevOps. 

De sleutel tot het aanbieden van deze nieuwe applicatiearchitecturen is een ADC die fysieke, 
virtuele en containergebaseerde formfactors kan overspannen. Als een en dezelfde ADC kan 
worden geïmplementeerd in al deze nieuwe omgevingen, heeft dat enorme voordelen qua 
beheer, security en zichtbaarheid, ongeacht de inherente applicatiearchitectuur. 

30%

“30% van de ondervraagde 
Citrix ADC-klanten heeft voor 
hun application delivery de 
mogelijkheid overwogen 
om hun traditionele 
en microservices-
implementaties te 
ondersteunen op een 
gemeenschappelijk 
platform.”
Enquête TechValidate onder 437 
gebruikers
TVID: 5D1-6F4-44E
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Uw ADC moet bescherming bieden 
tegen nieuwe securityrisico’s
De security verandert constant, net als de risico’s waaraan organisaties blootstaan. Ransomware en 
cyberaanvallen zijn de nachtmerrie van de CSO. Nieuwe manieren om applicaties te implementeren 
brengen nieuwe kwetsbaarheden met zich mee waar organisaties zich tegen moeten beschermen.

De aanvallen zitten steeds slimmer in elkaar 
en vaak zit er commercieel gewin achter: 
hackers gaan op zoek naar persoonsgegevens 
om die te verkopen op de zwarte markt.

Dit heeft geleid tot nieuwe encryptienormen. 
Alles wordt versleuteld. We kunnen 
cybercriminelen alleen voorblijven als de 
encryptieprotocollen nog complexer worden.

Om de gegevens die via internet worden 
verzonden veilig te houden, wordt tegenwoordig 
steeds vaker gewerkt met Elliptic Curve 
Cryptography (ECC) in combinatie met 
maatregelen die de identiteit beschermen, 
zoals Diffie-Hellman-sleuteluitwisseling. 
Alles is gericht op het beveiligen van de 
applicatiegegevens en het verkeer.

De organisatie moet deze nieuwe beveiligingsnormen gaan toepassen om de omgeving veilig 
te houden en voorbereid te zijn op nieuwe securityrisico’s. Daarom is het des te belangrijker 
om te kiezen voor een ADC met ingebouwde securityfeatures zoals een webapplicatiefirewall, 
bescherming tegen DDoS-aanvallen en een hybride vorm van encryptieondersteuning door 
middel van hard- en software.

“We hebben gezien dat organisaties 
honderden, zo niet duizenden 
webapplicaties hebben waarmee ze 
in contact staan met consumenten. 
Al die apps hebben ergens tussen 
de vijf en 32 kwetsbaarheden. 
Dit betekent dat de gemiddelde 
organisatie duizenden 
zwakke plekken heeft in haar 
webapplicaties.”
Tamir Hardof
Chief Marketing Officer, WhiteHat Security
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Uw ADC moet softwaregebaseerd zijn 
en flexibiliteit bieden om de constante 
veranderingen de baas te blijven
De hybride cloud, nieuwe securityproblemen en veranderende applicatiearchitecturen zijn maar 
enkele van de trends waarmee organisaties te maken hebben. Het zijn allemaal factoren die 
kenmerkend zijn voor een sector in verandering en die ertoe leiden dat de procedures in het 
datacenter op de schop gaan.

Verandering is onvermijdelijk. Maar hoe gaat u hier goed mee om? En op zo’n manier dat u de 
controle behoudt? U wilt uw omgeving zo inrichten dat u de trends van nu aankunt. Maar voor 
de meeste organisaties is de onzekerheid nog steeds groot.

De belangrijkste reden waarom deze 
veranderingen zo uitdagend zijn, is het 
moordende tempo waarmee veranderingen 
plaatsvinden. De IT-afdeling blijft aan het 
hollen. Een investering in ADC’s vergt niet 
alleen geld, maar ook kennis, training en 
maatwerk. Maar de veranderingen gaan 
tegenwoordig zo snel dat uw investeringen 
nauwelijks tijd krijgen om te renderen.

De enige manier om ervoor te zorgen dat 
wat u nu koopt ook over twee, drie of vijf 
jaar nog relevant is, wanneer de volgende 
grote IT-verandering plaatsvindt, is door te 

investeren in een ADC waarbij de software volledig losstaat van de hardware. Een ADC waarbij 
software op de eerste plaats komt, biedt u de vrijheid en flexibiliteit die u nodig hebt, wat de 
toekomst maar brengen mag. Als de software op de eerste plaats komt, dan kunt u verder 
om het even welke hypervisor of cloud gebruiken, in welke formfactor dan ook, en volstrekt 
naadloos. Eén codebasis. Eén featureset. Eén ADC.

“We moeten alles wat we hebben 
geleerd over het omgaan met 
veranderingen en onzekerheid 
gebruiken en afstappen van het 
zwart-witdenken in successen of 
mislukkingen.”
The New Stack
The Docker and Container Ecosystem
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Kiezen voor een ADC is kiezen  
voor vijf jaar
Wie kiest u om u bij te staan bij alle veranderingen die voor u liggen? Om een einde te maken 
aan alle onzekerheid?

Kies de juiste ADC. Verandering betekent kansen.

U moet investeren in een ADC die soepel kan meebewegen. Voor netwerkaanbieders, als de 
helft van uw kennis vastzit in hardware, waar is dan uw vermogen om te veranderen? U hebt 
de maximale flexibiliteit van software nodig om uw investeringen veilig te stellen in deze tijden 
van verandering. U hebt een ADC-oplossing nodig die software op de eerste plaats zet en altijd 
even goed presteert op zowel eigen hardware als standaardhardware. 

Uw ADC moet keuzevrijheid bieden, zodat u later altijd kunt veranderen. U moet uw applicaties 
kunnen implementeren in elke omgeving die u maar wilt, in de zekerheid dat er optimale 
interoperabiliteit is met elk orchestration-platform. 

U hebt een ADC nodig die automatisering, big data en machine learning ondersteunt, zodat 
u de skills en expertise van uw beste en slimste mensen breder kunt inzetten. Dit zijn de 
belangrijkste features die uw ADC moet bieden om de weg echt helemaal vrij te maken voor de 
digitale transformatie.

Hybrid cloud enabled

Support for micro-service apps

Comprehensive app security

Software-based solution

ADC Check List
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Citrix ADC: de juiste ADC voor de 
digitale transformatie
Citrix ADC is een Application Delivery Controller met een softwaregeoriënteerde architectuur. 
Daarmee is Citrix ADC de beste keuze als ADC die wordt geïmplementeerd en beheerd in next-
generation datacenters met een private, hybride en multicloud-architectuur. 

Citrix ADC heeft dezelfde codebasis voor verschillende formfactors: fysiek, virtueel en 
containergebaseerd. Deze ene codebasis zorgt voor extra compatibiliteit over alle instances heen 
en beperkt functionaliteitsverschillen tussen de diverse formfactors. 

Citrix  ADC

One management
platform

One
code base

Comprehensive, built-in security

Containerized

VirtualPhysical

Microservices Apps

Traditional Apps
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Meer informatie over Citrix ADC
www.citrix.nl/products/netscaler

Bovendien kunnen de diverse Citrix ADC-instances en -services worden beheerd en opgezet via 
één portal, ongeacht of de instances intern of in allerlei verschillende cloudomgevingen draaien. 

Citrix ADC is verder de eerste ADC die beschikbaar is in een containergebaseerde variant 
die samen met alle overige uitvoeringen kan worden beheerd en geautomatiseerd via één 
beheerplatform en daarmee DevOps en microservices ondersteunt.

De applicatiesecurity van Citrix ADC omvat een webapplicatie irewall, uitgebreide 
bescherming tegen DDoS-aanvallen en hybride ondersteuning voor moderne vormen van 
encryptie. Waar u uw apps ook onderbrengt, security is ingebouwd.

Met zijn softwaregeoriënteerde aanpak is Citrix ADC de enige ADC 
die u alle flexibiliteit biedt die u nodig hebt. En daarmee zegt  
u ‘yes’ tegen de toekomst en de digitale transformatie.

http://www.citrix.nl/products/netscaler

