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Pandeminin de etkisiyle,  işletmeler iş 
sürekliliğine yönelik uzak ve yakın 
dönem planlarını tekrar gözden 
geçirmeye başladı. 
BT departmanları zaman zaman 
beklenmedik zorluklarla karşı karşıya 
kalabiliyor Geleneksel süreçte, BT 
departmanları veri merkezinin 
yedeklenmesi, sitenin güvenirliği ve 
altyapı güçlendirmesi gibi işlemlere 
odaklanır. Ancak günümüzde bu 
odaklanma, mobil veya uzaktan 
çalışanların verilere güvenli ve kesintisiz 
şekilde erişimlerinin sağlanmasına 
dönüştü.

BT yöneticisinin çalışma ortamı güvenli 
olmalıdır ve aynı zamanda kullanıcıların 
nerede bulunduğuna bakılmaksızın iş 
gereksinimlerine yanıt verecek kadar da 
esnek olmalıdır. Çalışanlarınızın sisteme 
erişimini sağlarken aynı zamanda üst düzey 
bir performans, koruma ve güvenlik 

sunmanız beklenir. 

Mevcut durumunuzu hızlıca 
değerlendirebilmek ve beklenmedik 
olaylara yanıt verebilmek için Citrix’in size 
sunduğu 3 çözümü keşfedin. 
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Verilere ve kaynaklara birincil erişimin klasik 
masaüstü bilgisayarlar ile sağlandığı işletmeler 
genellikle beklenmedik durumlara yanıt verme 
konusunda sıkıntı yaşarlar. Citrix Remote PC 
Access bu cihazların sanal bir masaüstü gibi 
uzaktan erişilebilir olmalarını sağlayarak onları 
kullanabilmenize olanak tanır. Çalışanlar şirkette 
olmadığı zamanlarda bile herhangi bir cihazdan 
kendi bilgisayarlarına uzaktan erişebilir.

1. Fiziksel masaüstü cihazlara uzaktan bağlanın! 
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Siz de bir Citrix Virtual Apps and Desktops 
kullanıcıysanız, Citrix uzaktan çalışma 
kullanım durumlarının üstesinden gelmek 
için kullanıcı kapsamını hızla 
genişletmenize yardımcı olabilir. 
Sanallaştırma kapasitenizi kolayca 
arttırmak için, siz de mevcut CCitrix 
uzmanlığından yararlanabilirsiniz. Kapasite 
eklemek için, elinizde altyapınız olsun ya 
da olmasın ya da halka açık bir buluta 
genişleme yoluyla ek yükü karşılamak için 
sistemlerinizi hızla artırabilirsiniz.

2. Mevcut Citrix sanallaştırma dağıtımlarınızı genişletin! 



Citrix | İş devamlılığınızı arttıracak 3 hızlı çözüm 5 

Birçok organizasyonun iş sürekliliği planı doğal 
afetler veya veri merkezi kesintileri gibi bölgesel 
afetler düşünülerek tasarlanmıştır. Covid-19 
salgını gibi tüm dünyayı etkileyen olaylarda hızlı 
ölçeklendirme kapasitesinin kritik önemi vardır. 
Citrix Managed Desktops (yalnızca Microsoft 
Azure) veya Citrix Virtual Apps and 
Desktops'un bulut yönetimi 
özellikleriorganizasyonların VDI (Sanal 
masaüstü altyapısı) iş yüklerini herkese açık 
bulut altyapısı üzerinden hızlıca artırmasını 
sağlar. 

3. Arttırılmış kapasite için, bulut  hizmetini kullanın!
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Kullanıcılarınıza sorunsuz bir 
deneyim sağlayın! 
Çalışanlar farklı lokasyonlardan 
bağlanmalarına izin verildiğinde işlerini 
takip etmek için, ihtiyaç duydukları tüm 
uygulamalara ve verilere 
erişebileceklerini bilmek isterler.  
Kullanıcılarınıza iç kaynaklara erişmeleri 
için basit ve yönetimi kolay bir yol sunmak 
organizasyonunuzun büyümesini sağlar. 

Kullanıcıların Citrix ile çalışmaya başla  rken, 
yapmaları gerekenler kısaca şunlardır: 

• Cihazınızı Seçin — Çalışanlar 
evlerindeki cihazları kullanabilir veya BT 
departmanı geçici erişim için düşük 
sistem özellikleri kullanan istemciler, 
Citrix Workspace hub veya Chromebook 
gibi düşük maliyetli cihazlar sağlayabilir. 
Cihazdan bağımsız olarak    kullanıcının 
deneyimi her cihazda aynı olacaktır.

• Citrix Workspace uygulamasını indirin 
— Kullanıcıların tüm kurumsal kaynaklara 
ve verilere erişmek için sadece tek bir 
uygulama indirmesi yeterlidir. Geçici erişim 
cihazları için Citrix Workspace'in web tabanlı
sürümü ayak izi bırakmayan bir
çözüm sunar. Kullanıcıların ihtiyaç 
duydukları uygulamalar ve veriler,
farklı cihazlar ve işletim sistemleri ile 
entegre bir şekilde kullanılabilir.

• Sorunsuz çalışma deneyimi— Citrix 
çözümleri, VPN kurmak zorunda 
kalmadan, bant genişliği veya kurumsal 
kaynakların güvenliği gibi şeyleri dert 
etmeden, kullanıcıların kaynaklarına tam 
erişim sağlar. Herhangi bir kullanıcının 
ihtiyaç duyduğu bir şeye erişmek için 
yalnızca kimlik doğrulaması yapması 
yeterlidir.

Çözümlerimizi keşfe  tmek veya daha 

fazla bilgi almak için, bizimle 
iletişime geçin.

 CitrixSales_TR@exclusive-networks.com 
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