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Kent u dat? U koopt een mooi apparaat en uiteindelijk gebruikt u nog geen kwart
van de functies. Citrix NetScaler is een goed voorbeeld hiervan. Ook al zijn de opties
eindeloos, veel organisaties doen er weinig mee. Soms bewust, maar vaak ontbreekt
de kennis.
ConoScenza Nxt is dan de meest logische stap. Beschikbaarheid, performance,
security, kosten, monitoring, wij richten uw NetScaler optimaal voor u in. Onze
Servicedesk regelt vervolgens alles voor een langdurig profijt van uw investering.
NetScaler is misschien wel de meest complexe, maar ook meest waardevolle
component binnen uw infrastructuur: zonder overdrijven een superieur product.
Juist daarom verdient u ConoScenza Nxt. Dan haalt u eruit wat erin zit.

De kenmerken van
ConoScenza Nxt

performance en investeringen. De beste methode om de
continuïteit van uw componenten te waarborgen. Met
ConoScenza Nxt komt uw investering volledig tot zijn recht.

U kunt zoveel meer met Citrix NetScaler

• Dienstverlening en advies volledig
•
•
•
•
•
•

afgestemd op uw IT-infrastructuur
Servicedesk: één centraal loket
Excellente support door
hooggekwalificeerde medewerkers
Incident management: problemen snel
verhelpen en het liefst voorkomen
Change management: gecontroleerd
wijzigingen doorvoeren
Operations: back-up, monitoring,
updates, health check en overleg
Altijd up-to-date met de laatste (security)
patches

Nxt level en Nxt step in NetScaler
Nxt betekent in de eerste plaats de ‘next level’. Wij richten
NetScaler compleet voor u in op het niveau dat bij u past. De
‘next step’ is dat wij NetScaler voor u blijven monitoren en
updaten. Zo zorgen wij ervoor dat uw complexe
infrastructuren op peil blijven. Een probleem waar steeds
meer organisaties mee kampen. Al is het maar om de
interne kennis van alle componenten te onderhouden.
Onze Citrix NetScaler specialisten zijn wél altijd op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en weten precies wat voor u
relevant is. Zij communiceren helder en voorzien u
regelmatig van rapportages over beschikbaarheid,

Het ConoScenza Nxt NetScaler Model ondersteunt u bij alle stappen
van de inrichting en gedurende het gebruik van Citrix NetScaler.

Functioneel

Citrix NetScaler

XenMobile

Wrappen Apps

ShareFile

Citrix NetScaler is een netwerk optimalisatie device. Load
balancing, content switching, global server load balancing,
offloading, TCP multiplexing, gateway, traffic shaping,
caching. Het is nog maar een greep uit wat NetScaler kan
betekenen voor de beschikbaarheid, performance en
security van uw netwerk en IT-infrastructuur.

Onze werkwijze is simpel maar doeltreffend:

•
•
•
•
•

Assessment: rol en positie van NetScaler bepalen binnen
uw infrastructuur
SLA: advies + dienstverlening voor optimale start en langdurig profijt
Rapport: bevindingen, advies en planning voor gecontroleerde aanpak
Inregelen: voorbereiden uitvoering, monitoring via MAS,
documentatie en borging afspraken in dossier
Uitvoeren: start activiteiten conform afspraak. NetScaler
doet wat u nodig heeft

Wie werken er al met ConoScenza Nxt?
•
•
•

Lokale overheid (gemeenten, provincies, waterschappen)
Zorginstellingen
Bouwbedrijven

Met ConoScenza Nxt haalt
u eruit wat er voor u in zit.
Meer weten? Vraag het onze expert.
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On Site

Proof of Concept
Wilt u meer informatie over onze aanpak?
www.conoscenza.nl/solutions/nxt-netscaler

ConoScenza is een werkplekspecialist die al veel
organisaties ondersteunt. Wij hebben de kennis,
ervaring en professionals om ook uw organisatie de
stap naar de cloud en mobiel werken soepel te laten
maken. Mobiel werken doet u in de cloud. In de cloud
werken doet u met ConoScenza.

