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Cisco Mobile Workspace-oplossing 
Werknemers worden mobieler dan ooit 
Elementaire mobiele connectiviteit van werknemers die persoonlijke apparaten gebruiken, is niet nieuw en brengt 
zowel voordelen als beperkingen met zich mee. Daarnaast ontstaat er momenteel nog iets beters: het concept van 
een complete mobiele workspace. Het idee is dat werknemers veilig toegang tot een verzameling 
werktoepassingen kunnen krijgen en deze waar dan ook en op willekeurig welk apparaat op dezelfde manier 
kunnen gebruiken. Dat leidt tot een ongekende gebruikerservaring en productiviteit. 

Wat bedoelen we precies? De status quo voor de ondersteuning van mobiliteit zag er tot nog toe ongeveer als 
volgt uit: 

● Gefragmenteerd. Mobiliteit deed beetje bij beetje haar intrede in de onderneming. Dat leidde tot 
verschillende voorzieningen voor gebruikers, afhankelijk van het gebruikte apparaat en besturingssysteem. 
De verschillen werden een stuk duidelijker toen BYOD (Bring Your Own Device) werd geïntroduceerd. Met 
andere woorden: gebruikers konden mobiel verbinding maken. Als ze eenmaal verbinding hadden, was het 
aantal werkgerelateerde taken dat ze konden uitvoeren echter beperkt en verschilde het sterk. Dat kan 
frustrerend en onproductief zijn. Het is ook van invloed op de manier waarop gebruikers kunnen 
communiceren en kunnen reageren op collega's en klanten. 

● Geen universele toepassingen. Om de mobiele ervaring van werknemers compleet en consistent te 
maken moest een groot aantal toepassingen en services worden geleverd op uiteenlopende apparaten. 
Werknemers hebben verschillende werkstijlen, afhankelijk van of het gaat om verkoopmanagers, 
leidinggevenden, artsen, leraren, callcentermedewerkers, buitendienstmedewerkers, enzovoort. U moet een 
flexibel mobiliteitsplatform ontwikkelen dat ze allemaal ondersteunt. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er 
zijn meerdere manieren om mobiele toepassingen te leveren en er is niet één model dat aan alle vereisten 
van uw bedrijf en uw gebruikers voldoet. 

● Leveringsmethoden voor toepassingen onduidelijk. U bent wellicht nog steeds aan het evalueren welke 
apps native moeten werken, welke in een browseromgeving moeten werken en welke een hybride 
combinatie moeten vormen. Welke apps moeten toepassings- of desktopvirtualisatie gebruiken? Welke 
apps moeten vanuit de cloud worden geleverd in een SaaS-model (Software-as-a-Service)? Elke aanpak 
heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Uw keuze is bovendien afhankelijk van factoren zoals 
gebruikerservaring, beveiliging, kosten, back-endintegratie en marktintroductietijd. 

Native apps bieden bijvoorbeeld een uitstekende gebruikerservaring. Ze vereisen echter kant-en-klare apps 
of investeringen in complexe toepassingsontwikkeling en onderhoud op iOS-, Android-, Mac OS-X-, 
Windows-platforms en andere platforms. Er is ook vaak extra werk nodig voor integratie met uw bestaande 
systemen. Dat is een grote investering in tijd en geld terwijl de concurrentie ook niet stilzit. 

Op de browser gebaseerde HTML5 biedt eenmalige ontwikkeling voor alle apparaten, maar voldoet weer 
niet altijd aan de verwachtingen van de gebruiker. 

Een ander alternatief bestaat uit virtuele toepassingen. Daarmee kunt u snel elke Windows-app op elk 
apparaat veilig vanuit het datacenter ondersteunen. Virtuele toepassingen leveren echter niet altijd de 
gebruikerservaring die uw werknemers gewend zijn van mobiele native apps. 
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U komt dus onvermijdelijk uit bij een combinatie van toepassingsmodellen, waarbij elk model weer andere 
eisen stelt aan uw mobiele infrastructuur. Cisco® Mobile Workspace-oplossing biedt de complete 
architectuurstack en de vrijheid die u nodig hebt om alles te ondersteunen. En dat in combinatie met de 
beveiliging die u nodig hebt en de gebruikerservaring die uw werknemers verwachten. U kunt de levering 
van deze apps nu versnellen en prioriteren, zodat u uw werknemers volledig mobiel kunt maken. 

Wat is de Cisco Mobile Workspace-oplossing? 
De Cisco Mobile Workspace-oplossing is een mobiliteitsarchitectuur die hardware en software van Cisco en 
externe leveranciers omvat. De eerste release van deze oplossing is samen met Citrix ontwikkeld en is al voor u 
gevalideerd en getest. De oplossing vereenvoudigt dus uw projecten en maakt het voor u mogelijk om gebruikers 
in een mum van tijd volledig mobiel te maken. Afbeelding 1 illustreert de modulaire oplossing en de voordelen 
ervan voor IT. 

Afbeelding 1.   Overzicht van de Cisco Mobile Workspace-oplossing 

 

Wat betekent dit allemaal voor uw dagelijks leven? 
● De gebruikerservaring van werknemers wordt compleet en consistent. Werknemers krijgen met elk 

willekeurig mobiel apparaat toegang tot al hun apps en documenten, waar ze zich ook bevinden. Ze ervaren 
alle toepassingen en communicatieservices op een manier die het best past bij de verschillende apparaten. 
Ze worden zeer productief, kunnen goed samenwerken en reageren snel, ongeacht het gebruikte apparaat 
en besturingssysteem. Ze krijgen een consistente ervaring, ongeacht of de apps native zijn, op een browser 
gebaseerd zijn, worden geleverd als gevirtualiseerde apps, in de cloud worden gehost, enzovoort. 

● Wij doen het integratiewerk. Cisco neemt de zware last op zich van de integratie van technologieën die 
de grenzen van IT-organisaties overschrijdt. Onze oplossing integreert een grote verzameling Cisco-
technologieën, inclusief het netwerk, het beleid, de beveiliging, de samenwerking en het datacenter. 
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Vervolgens integreren we de toonaangevende tools voor mobiliteitsbeheer van onze partners. Deze tools 
omvatten Mobile Device Management (MDM), Mobile App Management (MAM), Mobile Information 
Management (MIM), virtualisatie van apps en desktops, Enterprise App Stores (EAS) en andere 
mobiliteitsfuncties. Het voordeel: wij combineren alles en verzorgen de back-endintegratie voor u. U krijgt 
het mobiliteitsplatform dat u nodig hebt, kant-en-klaar geïntegreerd tot één soepel werkende oplossing die 
geschikt is voor alle use cases van uw werknemers. 

● Modulariteit. En het belangrijkste: de oplossing is modulair. Dat betekent dat u de oplossing stapsgewijs 
kunt implementeren in een tempo dat overeenkomt met uw wensen en met de use case-prioriteiten van uw 
werknemers. 

Voor wie is dit van belang? IT. Het bedrijf. En ook voor gebruikers. 
Het is een bekend feit dat mobiliteit een hoge prioriteit is geworden voor de meeste organisaties. Tijdens een 
recent onderzoek onder 400 wereldwijde leidinggevenden op het gebied van IT, constateerde Accenture1 dat 73% 
van mening is dat mobiliteit van even groot belang voor een bedrijf is als het web. En 75% noemt mobiliteit een van 
de vijf belangrijkste prioriteiten. 

In 2017 zullen 650 miljoen mobiele apparaten worden gebruikt in bedrijfsnetwerken, aldus IDC Research2. IT moet 
een infrastructuur ontwikkelen om deze overvloed aan apparaten en het groeiende aantal multimedia-apps dat 
erop wordt uitgevoerd, te ondersteunen en te beheren. Gegevens en toepassingen moeten op alle mobiele 
apparaten worden beveiligd, ongeacht wie ze gebruikt en beheert. 

● Een dag in het leven van een werknemer. Een vertegenwoordiger bijvoorbeeld gebruikt allerlei 
verschillende apparaten op een bepaalde dag. Ze begint thuis misschien met het lezen van haar e-mail en 
agenda op haar eigen smartphone. Als ze op haar werk aankomt, meldt ze haar nieuwe iPad veilig bij het 
bedrijfsnetwerk aan en downloadt ze automatisch haar zakelijke toepassingen. Vervolgens woont ze de 
wekelijkse videoconference voor verkoopmedewerkers bij op haar iPad. Op kantoor zit ze in een flexibele 
werkruimte en meldt ze zich bij een virtuele bureaubladterminal aan om haar klantpresentatie af te maken. 
Vervolgens gaat ze op weg naar klanten. Ze heeft haar iPad bij zich, zodat ze haar presentatie en de meest 
recente productdemonstraties kan laten zien. Als ze weer thuis is, gebruikt ze haar eigen laptop om haar 
rapporten te schrijven en een laatste vergadering bij te wonen voordat haar werk erop zit. Het bedrijf moet 
haar een consistente werkomgeving kunnen bieden op alle apparaten. 

● Meer dan BYOD. Daarom willen organisaties meer dan alleen maar een manier om apparaten te 
identificeren en te onboarden. Ze willen een geïntegreerde mobiliteitsoplossing die werknemers actief, 
mobiel en productief maakt. Normaal gesproken moet u daarvoor meerdere leveranciers en tools zoeken en 
mogelijk een enorme integratieklus klaren. De Cisco Mobile Workspace-oplossing elimineert die 
complexiteit en kosten. En dat ongeacht het aantal en het type apparaten die u moet ondersteunen. 
Ongeacht ook of de apparaten eigendom zijn van de werknemers of door het bedrijf worden verstrekt. 

De Cisco Mobile Workspace-oplossing is klaar voor gebruik en helpt u al deze scenario's te ondersteunen. U kunt 
nu met één mobiliteitsoplossing verschillende werkstijlen mogelijk maken, bedrijfsprocessen ondersteunen, intern 
beleid handhaven en beantwoorden aan nalevingsvereisten van de bedrijfstak. 

                                                 
1 Accenture CIO Mobility Survey, 2013 (http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx) 
2 International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker 
(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913) 

http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913
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Het voordeel voor uw organisatie 
Cisco Mobile Workspace-oplossing biedt u een eenvoudiger en sneller traject naar mobiliteit en 
investeringsbescherming dan de integratie van aparte tools en platforms zou opleveren. En u kunt een superieure 
gebruikerservaring leveren. Gebruikers krijgen consistente toegang tot hun toepassingen, content en 
communicatie. Het maakt niet uit of uw netwerk bekabeld of draadloos is. Bestanden, video, spraak, IM en 
aanwezigheidsinformatie worden op verschillende platforms ondersteund met een combinatie van native 
toepassingen, web- en cloudgebaseerde toepassingen en virtuele toepassingen. Selfservicefuncties en 
taakautomatisering maken het eenvoudig direct productief te werken, zonder tussenkomst van IT. Gebruikers 
hoeven zich geen zorgen te maken over wat er achter de schermen gebeurt. 

Wat levert het op voor IT? 
Gevalideerde ontwerpen, services en een oplossingsroadmap combineren Cisco-technologie voor netwerken, 
beveiliging, datacenters en beheer met technologie en oplossingen van partners. De eerste release van de oplossing, 
Cisco Mobile Workspace-oplossing met Citrix, combineert innovatieve, beproefde technologieën van twee 
toonaangevende bedrijven. Het platform is gebaseerd op de bekabelde en draadloze Unified Access-infrastructuur van 
Cisco, die door Gartner is beoordeeld als toonaangevend in de bedrijfstak3. Het is momenteel bovendien de enige 
verkrijgbare oplossing die één punt levert voor beleidsbeheer en beleidshandhaving, waar ook in uw hele organisatie. 

Citrix is toonaangevend op het gebied van mobiliteitsbeheer en virtualisatietechnologie. Naast toonaangevende 
toepassings- en bureaubladvirtualisatie voegt Citrix MDM- en MAM-voorzieningen en mobiel contentbeheer toe 
aan Mobile Workspace. Het resultaat? Een kant-en-klare mobiele oplossing die deuren voor gebruikers opent en 
tegelijkertijd problemen oplost met producten, beheer, integratie en technologische roadmaps van meerdere 
leveranciers. Om precies te zijn krijgt u het volgende: 

● Integratie 

Integratie omvat niet alleen de mobiele softwarecomponenten, maar ook de elementen van de 
netwerkinfrastructuur, de back-endservers en de gegevens. Cisco Mobile Workspace met Citrix combineert 
bijvoorbeeld Citrix XenMobile MDM direct met Cisco Identity Services Engine (ISE), Microsoft Active 
Directory, Public-Key Infrastructure (PKI) en beheertools voor beveiligingsgebeurtenissen. Deze onderdelen 
communiceren automatisch met elkaar. Uw nieuwe mobiele apps kunnen dus gebruikmaken van gegevens 
van back-endapps en infrastructuurgegevens, wat leidt tot extra voorzieningen. Gebruikers kunnen werken 
met Single Sign-On. U beheert nu een holistische, mobiele entiteit, in plaats van meerdere geïsoleerde 
weergaven die u moet correleren om een totaalbeeld te krijgen. 

● Vooraf testen en valideren 

Het modulaire ontwerp van Cisco Mobile Workspace ondersteunt een gefaseerde aanpak. Aangezien de 
oplossing vooraf is getest en gevalideerd door Cisco en Citrix, loopt u minder risico's bij de implementatie en is de 
ondersteuning eenvoudiger. IT hoeft slechts één oplossing te ondersteunen. Zichtbaarheid wordt geboden vanuit 
één centraal punt, wat resulteert in operationele eenvoud. Gestroomlijnde onboarding, provisioning, de-
provisioning en offboarding besparen tijd en resources die nodig zijn voor de ondersteuning van bedrijfsmobiliteit. 

● Beveiliging 

Beveiliging is op meerdere niveaus in de oplossing ingebouwd, zonder de gebruikerservaring in de weg te 
zitten. De Cisco Mobile Workspace-oplossing met Citrix beschermt het netwerk, de apparaten, de 
toepassingen en de gegevens. Dankzij een enkele bron van beleid kan IT nalevingsbeleid in het bedrijf 

                                                 
3 Gartner's 2013 Magic Quadrant for Wired and Wireless Access LAN 

http://blogs.cisco.com/enterprise/cisco-positioned-as-a-leader-in-the-gartner-wired-and-wireless-lan-infrastructure-magic-quadrant-for-a-2nd-time-in-a-row/
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handhaven en efficiënt reageren op veranderende vereisten en regelgeving. Uitgebreide bescherming 
tegen bedreigingen en defensieve technologie van Cisco biedt bescherming vóór, tijdens en na aanvallen. 

● Mobiliteit op de schaal die u nodig hebt 

IT kan de oplossing aanpassen en schalen om rekening te houden met het steeds groter wordende aantal 
mobiele apparaten en toepassingen. De flexibele stack is gebaseerd op schaalbare, intelligente Cisco 
Unified Access-technologie, dus u kunt gemakkelijk inspelen op nieuwe use cases en zakelijke behoeften. 
Definieer prioriteiten om de mobiele ervaring af te stemmen en implementeer op rollen gebaseerde 
toegang, beveiliging en configuraties op manieren die het beste passen bij uw organisatie. 

● Levering van een aantrekkelijke gebruikerservaring 

U kunt specifieke toepassingen identificeren en beleid toepassen om te zorgen dat toepassingen die geen 
verband houden met werk, niet van invloed zijn op de prestaties van zakelijke toepassingen. U kunt ervoor 
zorgen dat bijvoorbeeld op Windows gebaseerde toepassingen of multimedia-apps allemaal de 
servicekwaliteit krijgen die nodig is om een uitstekende gebruikerservaring te leveren. Het Cisco-netwerk 
biedt uitstekend beheer van prestaties en verkeer, en Citrix-technologie zorgt dat de gebruikerservaring 
wordt geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Met enterprise app stores kunt u de juiste apps op het juiste 
apparaat op het juiste moment aan de juiste persoon leveren. Met Citrix XenMobile Enterprise kunt u uw 
eigen app store creëren en alle leveringsmodellen voor apps ondersteunen. 

Vierlaagse Cisco Mobile Workspace-oplossingsstack 
De Cisco- en Citrix-stack bestaat uit vier lagen (zie afbeelding 2). 

Afbeelding 2.   Componenten van Cisco Mobile Workspace 
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Hier volgt een kort overzicht van elke laag. 

1. Kerninfrastructuur en -beveiliging. Deze laag biedt een schaalbare basis voor mobile networking en 
computing die mobiele apparaten en toepassingen ondersteunt. 

2. Mobiel beleid. Deze functie zorgt voor het beheer en de handhaving van het netwerk- en apparaatbeleid in 
het hele netwerk en voor alle apparaten. 

3. Toepassingslevering De oplossing ondersteunt het beheer en de levering van alle toepassingsmodellen. 

4. Mobiele productiviteit. De oplossing voegt mobiele collaboration en gegevensbeveiliging toe om 
productiviteitstoepassingen en veilige dataservices te leveren. 

Op basis van deze stack kan de Cisco Mobile Workspace-oplossing met Citrix op een modulaire manier worden 
geïmplementeerd om het groeiende aantal use cases te bieden dat uw organisatie nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld 
beginnen met eenvoudigweg gasttoegang en BYOD use cases voor werknemers te beveiligen. Vervolgens kunt u 
daarop voortbouwen met completere oplossingen die verschillende leveringsmodellen voor toepassingen 
ondersteunen. De volgende stap kan bijvoorbeeld beveiligde collaboration op mobiele apparaten zijn. Veel 
implementaties zouden het mobiele traject kunnen volgen dat neerkomt op de vier onderstaande stappen 
(weergegeven in afbeelding 3). 

1. Werknemers en gasten mobiel maken: als u veilige mobiele toegang wilt bieden aan uw werknemers en 
gasten, hebt u een schaalbare, bekabelde en draadloze infrastructuur nodig op basis van Cisco Unified 
Access en Cisco ISE voor gecentraliseerd beleidsbeheer en geautomatiseerde gasttoegangsservices. 

2. Uw apparaten mobiel maken: doorbouwend op deze basis kunt u een volledige BYOD-oplossing aanbieden 
die ISE-voorzieningen uitbreidt naar alle mobiele apparaten van werknemers waar dan ook. Integratie met 
Citrix XenMobile (MDM) biedt zero-touch apparaatregistratie en toegang tot de geautoriseerde resources van 
werknemers. Cisco AnyConnect® VPN en Cisco Advanced Security Appliance (ASA) helpen ervoor te zorgen 
dat overal vandaan veilige toegang mogelijk is. 

3. Uw toepassingen en content mobiel maken: nu u veilige toegang biedt, kunt u de functionaliteit uitbreiden 
zodat toepassingen automatisch en veilig worden geïmplementeerd op de apparaten van uw werknemers. U 
kunt aan alle goedgekeurde apps veilige toegang bieden door middel van de enterprise application storefront 
die wordt geleverd via de Citrix XenMobile MAM-voorzieningen. Daarnaast kunt u gebruikers op elk apparaat 
veilige Windows-toepassingen aanbieden door gevirtualiseerde Citrix XenDesktop-apps te hosten op Cisco 
Unified Computing private cloudinfrastructuur. Als u overal toegang tot gegevens wilt bieden, kunt u ook Citrix 
ShareFile implementeren. 

4. De samenwerking mobiel maken: een mobiele werkruimte is niet compleet als geen collaboration mogelijk is 
tussen alle apparaten. Cisco Unified Communication Manager, Cisco Jabber, Cisco WebEx en Cisco 
Expressway zijn de basiscomponenten waardoor teams van werknemers, partners en contractanten kunnen 
samenwerken. Deze componenten kunnen eenvoudige samenwerking tussen personen mogelijk maken, 
ongeacht of ze achter hun bureau zitten of onderweg zijn. 
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Afbeelding 3.   Het traject naar een mobiele workspace 

 

Waarom Cisco? 
De Cisco Mobile Workspace-oplossing combineert hoogwaardige technologie en ondersteuning, waardoor u de 
beschikking krijgt over een strategisch platform voor uw mobiliteitsinitiatieven op de korte en de langere termijn. 
Cisco en Citrix leveren een complete oplossing voor een mobiele werkruimte die beantwoordt aan al uw behoeften 
op het gebied van toepassingen en werkstijlen van werknemers. Cisco en Citrix bieden bovendien uitstekende 
naleving en risicobeperking: u krijgt gecentraliseerde controle over apparaten, gegevens, toepassingen, 
communicatie en infrastructuur. 

Lagere kosten en een verbeterd investeringsrendement (ROI) vervolmaken de business case voor Cisco Mobile 
Workspace met Citrix. Dit kader voor het complete mobiliteitsinitiatief van uw bedrijf helpt u op weg naar een 
geoptimaliseerde infrastructuur, vereenvoudigde bedrijfsvoering, productieve werknemers en 
investeringsbescherming op de lange termijn. 
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Meer informatie 
Ga voor meer informatie over de Cisco Mobile Workspace met Citrix naar 
http://www.cisco.com/go/mobileworkspace. 
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