Krótki przewodnik

Nieprzerwane działanie biznesu dzięki
Citrix ADC (Application Delivery Controller)
oraz Citrix SD-WAN

W przypadku nieprzewidzianego kryzysu czy katastrofy
musisz zapewnić swoim klientom i pracownikom niezawodny
dostęp do aplikacji, bez względu na to, gdzie się znajdują i
gdzie wykonują swoje obowiązki. Portfolio rozwiązań Citrix
Workspace and App Delivery może Ci pomóc:
•
•
•
•

Zapewnić dostępność aplikacji
Szybciej przywrócić normalne działanie organizacji
Zachować kontrolę dzięki całkowitej przejrzystości
Zawsze zapewniać ochronę dla aplikacji

Zapewnij dostępność aplikacji w
sytuacji kryzysowej
Kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego, możesz mieć
pewność, że aplikacja pozostanie dostępna dzięki
następującym rozwiązaniom:

Równoważeniu obciążenia przez Citrix ADC oraz GSLB
Funkcja równoważenia obciążenia Citrix ADC pozwala
zrównoważyć obciążenia serwerów aplikacyjnych w obrębie
jednej lokalizacji oraz między nimi. Możesz także zbudować
globalne klastry serwerów aplikacji przy pomocy Citrix GSLB.
W przypadku prawdziwej katastrofy i utraty całego centrum
danych albo chmury, Citrix ADC płynnie przekieruje ruch do
innych dostępnych lokalizacji lub chmur w celu zachowania
ciągłości działania biznesu.

Funkcji Autoscale
Podczas nieplanowanych wydarzeń, kiedy większość
użytkowników pracuje z domu lub są przekierowywani z
innych lokalizacji, które uległy awarii, serwery aplikacyjne
muszą obsłużyć niezaplanowany wzrost obciążenia. Citrix
ADC automatycznie skaluje dostępność zasobów oraz
instancje w chmurach publicznych i prywatnych, aby
zachować ciągłość działania biznesu.

Citrix SD-WAN
Citrix SD-WAN gwarantuje odpowiednią wydajność i
niezawodność funkcjonowania sieci dla aplikacji
hostowanych w chmurach publicznych, prywatnych oraz
jako SaaS. Zapewnia niezawodną łączność użytkownikom w
oddziałach regionalnych i zdalnych biurach oraz nadaje
priorytety aplikacjom o krytycznym znaczeniu dla biznesu.
Dzięki temu Citrix SD-WAN umożliwia dostarczanie
wyjątkowej jakości usług wirtualnych desktopów,
komunikacji głosowej, wideo, aplikacji CRM i ERP oraz wielu
innych - zapewnia wszystko, czego potrzebuje firma do
normalnego funkcjonowania czy łagodzenia skutków
nieprzewidzianych sytuacji.
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Szybciej przywróć normalność
Gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego, szybkie przywrócenie
normalnego działania jest priorytetem. Może to oznaczać
konieczność uruchomienia dodatkowych zasobów lub
przeniesienia obciążeń do nowych lokalizacji. Citrix znacznie
przyspiesza te procesy.

Spójność operacyjna ADC w środowiskach multi-cloud
Jednolita podstawa kodu Citrix ADC gwarantuje spójność
operacyjną dla wszystkich wersji w jakich to rozwiązanie jest
udostępniane - w centrach danych jak i we wszystkich
chmurach publicznych. Kiedy dochodzi do katastrofy, szybko
można przenieść obciążenia do dowolnej chmury zachowując
używane wcześniej reguły - bez konieczności uczenia się
nowych zasad administracji.

Uniwersalne licencjonowanie
Model Citrix Pooled Capacity zapewnia dynamiczne
zarządzanie opartymi na przepustowości licencjami ADC i
korzystanie z nich tam, gdzie jest to akurat najbardziej
potrzebne. Takie rozwiązanie umożliwia np. przenoszenie
objętej licencją przepustowości z urządzeń w firmowym
centrum danych do obsługi obciążeń w chmurze lub między
różnymi chmurami, w zależności od potrzeb - bez oczekiwania
na zakup nowych licencji. Dla Twojej organizacji oznacza to
lepsze wykorzystanie zasobów i szybsze przywracanie usług w
sytuacji kryzysowej.

Citrix SD-WAN
Centralizacja i łatwość zarządzanie zasobami sieciowymi w
czasie kryzysu ma kluczowe znaczenie dla szybszego
przywrócenia normalnego działania. Citrix SD-WAN umożliwia
szybkie wdrażanie, łatwe skalowanie i zarządzanie zasobami
brzegowymi sieci WAN oraz zasobami zlokalizowanymi w
wielu chmurach. Dzięki orkiestracji bazującej na usługach
SaaS można udostępniać nowe urządzenia i optymalizować
przepustowość sieci na żądanie, aby biznes mógł szybciej
powrócić do normalności.

Zachowaj kontrolę dzięki całkowitej
przejrzystości
Komplet aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji o
infrastrukturze dostarczania aplikacji to krytyczny warunek
zachowania kontroli, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego.
Kontrolę mamy przecież tylko nad tym, co widzimy.
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Citrix ADM i analityka
Citrix ADM (Application Delivery Management) zapewnia
administratorom pełny ogląd sytuacji, obejmujący wszystkie
aplikacje, centra danych i zasoby w chmurze oraz wszystkie
warianty w jakich dostępny jest Citrix ADC. Dzięki Citrix ADM
można konfigurować, zarządzać i analizować wszystkie swoje
kontrolery Citrix ADC niezależnie od tego, gdzie się znajdują.
Można także proaktywnie monitorować stan, wykorzystanie i
wydajność firmowych aplikacji. Można wreszcie szybciej
rozwiązywać problemy z aplikacjami i infrastrukturą oraz
mieć podgląd intuicyjnych informacji z poziomu jednego
ekranu. Przejrzystość zapewnia elastyczność niezbędną do
szybkiego podejmowania reakcji.

Nieustająca ochrona aplikacji
W czasie każdego kryzysu kluczowe jest, żeby zachować
poziom bezpieczeństwa zgodny z polityką operacyjną. Każde
odchylenie może potęgować istniejące kłopoty i powodować
nowe poważne problemy. Bezpieczeństwo biznesu i aplikacji
trzeba stawiać na pierwszym miejscu - zawsze.

Konsekwentne podejście do bezpieczeństwa w
sytuacjach kryzysowych i podczas normalnego działania
Kiedy wydarzy się coś nieprzewidzianego, nie trzeba
poświęcać bezpieczeństwa na rzecz zachowania ciągłości
biznesu. Niezależnie od reakcji na katastrofę - przenoszenia
obciążeń do chmury, skalowania zasobów, zapewniania
nowych połączeń - konieczne jest utrzymanie
kompleksowego i spójnego podejścia do bezpieczeństwa,
takiego samego jak w trakcie normalnego działania.
Portfolio Citrix Workspace i App Delivery zapewnia
kompleksowe bezpieczeństwo aplikacji, interfejsów API i
użytkowników w czasie normalnego działania biznesu. Taki
sam poziom bezpieczeństwa można zachować także w
obliczu wymuszonej zmiany warunków.
• Bramka Citrix ADC Gateway zapewnia kontekstowy,
bezpieczny dostęp do aplikacji, niezależnie od tego, gdzie
są hostowane - dla wszystkich użytkowników, we
wszystkich sieciach i na wszystkich urządzeniach.
• Citrix ADC, z wbudowanym WAF oraz ochroną API,
zabezpiecza firmowe aplikacje i interfejsy API.
• Citrix ADM zapewnia spójny, szyfrowany dostęp do
zasobów, zgodnie z polityką przedsiębiorstwa.
• Citrix SD-WAN umożliwia elastyczne zabezpieczenie
dostępu do wszystkich aplikacji dla wszystkich oddziałów
regionalnych i użytkowników zdalnych.
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Rozwiązania Citrix Workspace i App Delivery oferują narzędzia potrzebne
do zagwarantowania dostępności aplikacji, z zachowaniem spójnych
zabezpieczeń oraz szybszego przywracania normalności w sytuacjach
kryzysowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie citrix.com/adc
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