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Overzicht
De mogelijkheid bedrijfskritieke applicaties te observeren, diagnoses te stellen en op basis 
daarvan de performance van die applicaties te verbeteren, is een absolute vereiste voor een 
positieve gebruikerservaring, productieve medewerkers en tevreden klanten. Zichtbaarheid 
creëren in uw applicaties is een hele uitdaging en die uitdaging wordt alleen maar groter nu de 
datacenter- en applicatiearchitectuur zo sterk verandert onder invloed van nieuwe trends als 
mobiliteit, virtualisatie en cloudcomputing.

NetScaler Insight Center van Citrix lost dit probleem op. Met NetScaler Insight Center kan een 
organisatie haar bestaande NetScaler ADC’s (Application Delivery Controllers) gebruiken voor 
zowel instrumentatie als het afdwingen van policy’s, zonder te moeten investeren in een duur 
en moeilijk systeem met agents of netwerktaps. NetScaler-appliances bevinden zich immers 
op een punt in het datacenter van de organisatie waar er perfect zicht is op alle applicaties. De 
uitgebreide voorzieningen voor analyse, correlatie en datapresentatie resulteren in een ‘next-
generation application visibility solution’ die op een bijzonder efficiënte en rendabele manier 
inzicht geeft in de virtuele desktops, mobiele diensten en clouddiensten.

De uitdaging – Application Visibility 
Dat er zo moeilijk zicht te krijgen is op de gebruikte applicaties, is in eerste instantie te wijten aan 
een gebrek aan correlatie tussen het netwerk en de applicaties.

Trends als mobiliteit en virtualisatie leiden ertoe dat applicaties steeds vaker worden gebruikt 
in een dynamische en gedistribueerde (maar wel onderling verbonden) omgeving, denk aan 
mobiele devices, mobiele apps, gehoste virtuele desktops en hybride clouds. Vanuit het 
perspectief van een goede zichtbaarheid betekent dit echter een enorme uitdaging. Er moeten 
immers gebruikers in kaart worden gebracht die de meest uiteenlopende media gebruiken. Een 
ander probleem van de traditionele oplossingen is bijvoorbeeld dat het niet mogelijk is om taps of 
agents te gebruiken in de openbare cloud. Deze beperking werrhouden veel organisaties ervan 
om resoluut te kiezen voor de vele voordelen van openbare en hybride cloudarchitecturen.

Ook het gebrek aan geschikte instrumentatie is een uitdaging. De meeste organisaties haken al 
af bij de gedachte allerlei verschillende gedistribueerde agents te moeten implementeren en te 
onderhouden. Dit is simpelweg te duur en te ingrijpend, zeker gezien alle verschillende eilanden 
waarmee de meeste IT-afdelingen werken.  Een doeltreffende zichtbaarheid vergt investeringen 
en ondersteuning voor alle afdelingen. Geen eenvoudige aangelegenheid dus.

Door een gebrek aan zichtbaarheid en informatie houden de meeste organisaties het daarom 
maar bij het oude en nemen de matige performance en gebruikerservaring gewoon voor lief. Een 
situatie die vaak voorkomt is dat een gebruiker met een klacht over een langzame applicatie van 
het kastje naar de muur wordt gestuurd: van de helpdesk naar een expert die alles weet over 
clients en desktops, of over de app in kwestie of over het netwerk, noem maar op. En als het 
even ‘meezit’ wordt er ook nog externe support bijgesleept. Voordat het probleem is opgelost, is 
er enorm veel tijd verstreken en de gebruiker zit met de ellende.
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Figuur 1: Gedistribueerde apps leiden tot een kastje-en-muur-verhaal

Introductie van NetScaler Insight Center
NetScaler Insight Center is een ‘next-generation application visibility solution’ van Citrix. Deze 
oplossing gaat verder waar de traditionele methoden en technieken ophouden, en pakt alle 
uitdagingen aan waarmee moderne organisaties die zicht willen krijgen op hun applicaties, 
worden geconfronteerd. Insight Center maakt gebruik van de NetScaler ADC’s en combineert 
netwerkgebaseerde instrumentatie (waarbij zowel naar het netwerk als de applicaties wordt 
gekeken) met een efficiënt en krachtig managementsysteem dat de ruwe gegevens kan 
omzetten in concrete informatie. Het resultaat is een oplossing voor ‘big data’-analyse zonder 
enorme gespecialiseerde en dure netwerken voor het verzamelen van gegevens, een aparte 
opslaginfrastructuur of speciale analysetools.

Zoals aangegeven in figuur 2 zijn de NetScaler ADC’s, Citrix AppFlow en Insight Center de 
voornaamste componenten van de oplossing.
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Figuur 2: Architectuur van NetScaler Insight Center

NetScaler ADC’s worden gebruikt in duizenden netwerken over de hele wereld om alle 
enterprise- en cloudservices goed geoptimaliseerd en beveiligd aan te bieden en aan te sturen. 
De NetScaler ADC’s combineren snelle load-balancing en content-switching, http-compressie, 
content-caching, SSL-acceleratie en een krachtige applicatiefirewall in één eenvoudig te 
gebruiken platform. 
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Doordat de NetScaler ADC’s zich direct voor de applicaties van de organisatie bevinden, zijn 
deze ADC’s bij uitstek geschikt om zicht te creëren op de applicatieflow. Een en ander wordt 
mogelijk gemaakt door de ondersteuning die NetScaler biedt voor AppFlow. 

Citrix AppFlow. AppFlow is een innovatieve en open, op standaarden gebaseerde technologie. 
AppFlow breidt de door IPFIX (de IETF-standaard voor NetFlow) vastgelegde TCP-informatie uit 
met gegevens van elke netwerkstroom uit de applicatielaag. Onlangs is AppFlow uitgebreid met 
ondersteuning voor het ICA-protocol. Het resultaat is een uitbreidbare instrumentatietechnologie 
die gegevens van zowel het netwerk als de applicaties boven water brengt en dat niet alleen 
voor de webapplicaties en cloudservices van de organisatie maar ook voor de desktop- en 
applicatievirtualisatie-oplossingen op basis van Citrix XenDesktop en XenApp.

NetScaler Insight Center is ontwikkeld als virtuele appliance en is een snelle AppFlow-
collector in combinatie met een managementsuite voor het monitoren, analyseren en rapporteren 
van kengetallen en gerelateerde data met betrekking tot de applicatieperformance. Insight 
Center bevat geïntegreerde correlatiemogelijkheden om de verzamelde gegevens automatisch 
in te delen naar resource (per gebruiker, applicatie en NetScaler-instance bijvoorbeeld). De 
systeembeheerders kunnen een overzicht opvragen van de verschillende punten en daarna 
steeds dieper gaan om de onderliggende gegevens te bekijken en de concrete bron bloot te 
leggen van een bestaand, dreigend of potentieel toekomstig prestatieprobleem.

Uitgebreide zichtbaarheid van en controle over applicaties
Betaalbaarheid en een eenvoudige implementatie zijn belangrijke voordelen van NetScaler Insight 
Center. Het omzeilt een groot deel van de hindernissen waar de traditionele oplossingen zo veel 
last van hebben.

Met Insight Center zijn lastige of storende agents of netwerktaps niet meer nodig, noch 
aanpassing van de afzonderlijke applicaties. Omdat de oplossing wordt geïmplementeerd als 
virtuele appliance is er geen speciale hardware nodig. In tegenstelling tot andere oplossingen 
(met complexe configuraties op verschillende punten) wordt NetScaler Insight Center volstrekt 
naadloos geïntegreerd met de NetScaler ADC’s en de applicaties van de organisatie. Dit 
vereenvoudigt de oplossing sterk.

Wat nog interessanter is dan de betaalbaarheid en eenvoudige implementatie, is de uitgebreide 
dekking die NetScaler Insight Center biedt. Alle dimensies van het zichtbaarheidsprobleem 
worden grondig aangepakt.

Totale zichtbaarheid 

De oplossing is niet beperkt tot één aspect van de applicatieperformance. NetScaler-appliances 
bevinden zich op strategische locaties in het netwerk, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn om 
gegevens te verzamelen en te berekenen voor de volledige keten, van het clientdevice, het 
clientnetwerk en de NetScaler-appliance zelf tot en met het verdere netwerk downstream (dus 
de serverzijde) en de afzonderlijke applicatieservers. De integrale correlatiemogelijkheden zorgen 
er verder voor dat gerelateerde gegevens ‘gekoppeld’ blijven, zodat de afzonderlijke brokken 
informatie (zoals de belangrijkste gebruikers van een bepaalde applicatie) altijd meteen kunnen 
worden weergegeven in de context van alle andere relevante gegevens (zoals de browsers 
die worden gebruikt, de URL’s/desktops die worden benaderd en de specifieke servers die 
reageren).
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Doordat kan worden geput uit de rijke onderliggende gegevens en doordat de mogelijkheden 
om de gegevens weer te geven zo flexibel zijn, met name voor web- en XenApp-/XenDesktop-
applicaties, is het voor de systeembeheerders heel gemakkelijk om snel antwoord te krijgen op 
allerlei vragen van operationele en strategische aard. 

 
Figuur 3: Rapporten met betrekking tot latentie en responstijden

Zichtbaarheid ‘top-to-bottom’

De mogelijkheid om gegevens op netwerk- en applicatieniveau op een unieke wijze aan elkaar te 
koppelen is een doorslaggevend voordeel voor Insight Center, zeker voor het oplossen van heel 
specifieke performanceproblemen. Enkele voorbeelden:

•	 Als een gebruiker vertraging ondervindt bij het openen van een bepaalde applicatie, terwijl de 
round-trip-tijden van de client en de server acceptabel zijn, dan wijst dit op een probleem met 
de desbetreffende applicatieserver.

•	 Als een gebruiker klaagt over een slechte VoIP-verbinding kan dit wijzen op een hoge jitter 
tussen het clientdevice en de gebruikte NetScaler-appliance, wat betekent dat er een 
probleem is met het netwerk aan clientzijde.

•	 Als een hele groep gebruikers last heeft van een slechte performance en hoge round-trip-
tijden tussen NetScaler en de desbetreffende servers, dan wijst dit op congestie van de 
tussenliggende switches.

Applicatieondersteuning

De oplossing is geschikt voor systemen voor virtuele desktops/applicaties die gebruikmaken van 
het ICA-protocol en voor enterprise-webapplicaties.  

Zichtbaarheid van virtuele desktops met HDX Insight. Organisaties die meer gaan werken 
met gehoste virtuele desktops en applicaties, omdat ze daarmee willen profiteren van de 
betere beveiliging, het betere beheer en de voordelen op het gebied van TCO, mogen 
de gebruikerservaring voor de eindgebruikers niet uit het oog verliezen. Een geslaagde 
gehoste virtualisatie is in hoge mate afhankelijk van de performance van de netwerk- en 
datacenterinfrastructuur waarmee de desktops en applicaties worden aangeboden.
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HDX Insight. HDX Insight biedt zicht op het ICA-protocol dat wordt gebruikt door Citrix 
XenDesktop (en Citrix XenApp) als oplossing voor desktop- en applicatievirtualisatie. NetScaler-
appliances zijn op een unieke manier in staat om het ICA-verkeer dat via die appliances loopt te 
parsen en decrypten, tot op het niveau van de afzonderlijke virtuele kanalen, en op basis van wat 
ze zien de juiste AppFlow-records aan te maken. Alternatieve oplossingen komen meestal niet 
verder dan gewoon bevestigen dat er ICA-verkeer aanwezig is.

NetScaler Insight Center brengt de HDX Insight-gegevens uit NetScaler samen, waardoor 
de systeembeheerders op een unieke manier zicht krijgen op de virtuele desktop-/
applicatieomgeving. Hierna volgen enkele voorbeelden van de soorten vragen waar u met HDX 
Insight meteen antwoord op kunt geven:

•	 Wat is de gemiddelde latentie (aan client- en serverzijde) en jitter die een bepaalde 
XenDesktop-gebruiker ervaart?

•	 Welke XenDesktop-/XenApp-gebruikers verbruiken de meeste bandbreedte gedurende een 
bepaalde periode (bijvoorbeeld per dag, week of maand)?

•	 Welke virtuele kanalen verbruiken de meeste bandbreedte gedurende een bepaalde 
periode?

•	 Wat zijn de belangrijkste applicaties van alle XenApp-gebruikers, volgens gebruikstijd en het 
totale aantal keren dat de applicaties zijn gestart gedurende een bepaalde periode? 

Figuur 4: Belangrijkste applicaties met aantallen gebruikers

Zichtbaarheid van web- en cloudservices met Web Insight. Moderne web- en cloudservices 
gaan veel verder dan het gewoon publiceren van apps uit het verleden. Tegenwoordig wordt in 
verschillende lagen gewerkt met dynamische provisioning over zowel de omgeving van de eigen 
organisatie als die van een serviceprovider heen. Maximale zichtbaarheid is dan belangrijker dan 
ooit.  
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Web Insight doet voor web- en cloudservices wat HDX Insight doet voor virtuele desktops. Web 
Insight bezorgt NetScaler de informatie die nodig is om al het door NetScaler waargenomen 
webverkeer te doorgronden aan de hand van AppFlow-gegevens. Tegelijk presenteert Web 
Insight de resultaten in de vorm van concrete informatie voor de IT, de mensen die belang 
hebben bij de applicatie en de netwerkplanners.  

Figure 5: Rapporten uit Web Insight

Web Insight biedt zicht in de HTTP-verzoekmethoden, HTTP-responsstatus, het 
besturingssysteem van de client en de agent van de gebruiker (type browser). Enkele vragen die 
de IT hiermee snel en gemakkelijk kan beantwoorden:

•	 Welke clients hebben last van een hoge latentie bij gebruik van SharePoint (of om het even 
welke andere applicatie)?

•	 Hoe is de responstijd verdeeld over netwerklatentie aan clientzijde, netwerklatentie aan 
serverzijde en verwerkingstijd op de server voor om het even welke applicatie (of afzonderlijke 
client)?

•	 Welke applicaties (en afzonderlijke servers) hebben de meeste hits gehad het afgelopen 
uur?

•	 Welke applicaties (en URL’s) zijn benaderd door een bepaalde client?

•	 Welk besturingssysteem en welke browser gebruikt een bepaalde client?

•	 Welke applicaties/servers geven de meeste foutgerelateerde antwoorden (HTTP 5xx)?

Use cases

Dankzij de beschikbaarheid van zowel real-time als historische zichtbaarheidsgegevens 
ondersteunt NetScaler Insight Center de meest uiteenlopende use cases.

Proactief beheer van de performance. Continue monitoring, real-time, maakt het voor de IT 
mogelijk om in te spelen op problemen met de applicatieperformance voordat de gebruikers 
beginnen te klagen. Inzicht in de actuele omstandigheden maakt het ook gemakkelijker om 
SLA’s na te leven.
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Reactief beheer van de performance. De rijke, toegankelijke gegevens die Insight Center 
aanlevert, maakt het voor de systeembeheerders mogelijk om gemelde problemen met de 
gebruikerservaring snel en gemakkelijk aan te pakken. Alle gegevens die voor de evaluatie van 
een probleem nodig zijn, zijn op één plaats beschikbaar. Dit werkt niet alleen veel sneller, het 
voorkomt ook dat de ene IT-afdeling naar de andere begint te wijzen. Insight Center maakt het 
veel eenvoudiger om de hoofdoorzaak van een probleem te achterhalen.

Preventief beheer van de performance. Analyse van historische gegevens kan een hulpmiddel 
zijn bij het plannen van de capaciteit van de netwerkbandbreedte en resources van de 
achterliggende servers tot en met de NetScaler ADC’s zelf. Gedetailleerde analyse van het 
applicatiegebruik en het gedrag van de gebruikers kan duidelijk maken waar en hoe het beste 
kan worden geïnvesteerd in huidige en toekomstige applicaties en services.

Integrale controle

De NetScaler-beheerders beschikken over NetScaler ActionAnalytics. Dit is een geïntegreerde 
featureset waarmee (volledig naar wens te configureren) policy’s voor load-balancing en 
optimalisatie kunnen worden geactiveerd, geheel automatisch, in antwoord op de gemonitorde 
condities.

Conclusie: optimalisatie van de IT-operaties en 
gebruikerservaring
NetScaler Insight Center van Citrix speelt op een betaalbare en doeltreffende manier in op de 
behoefte aan meer zichtbaarheid rond de applicaties. Dankzij de strategisch gepositioneerde 
NetScaler ADC’s en de HDX Insight- en Web Insight-technologie zijn er met Insight Center geen 
moeilijke en dure agents of netwerktaps meer nodig, terwijl de virtuele desktops, webapplicaties 
en enterprise-cloudservices toch volledig inzichtelijk worden gemaakt. Door correlatie van 
gegevens op netwerk- en applicatieniveau en uitgebreide analyse- en presentatiemogelijkheden 
worden ruwe gegevens omgezet in concrete informatie op basis waarvan de systeembeheerders 
actie kunnen ondernemen tegen bestaande performanceproblemen en proactief kunnen 
anticiperen op toekomstige problemen.

Organisaties die kiezen voor NetScaler Insight Center kunnen rekenen op:

•	 een ongeëvenaarde applicatiezichtbaarheid en operationele informatie van onschatbare 
waarde;

•	 meer operationele efficiëntie, aangezien de hele troubleshooting en de capaciteitsplanning 
sterk worden vereenvoudigd;

•	 een geoptimaliseerde gebruikerservaring die de productiviteit van de medewerkers en de 
klanttevredenheid verhoogt;

•	 meer zekerheid dat SLA’s altijd worden nageleefd;

•	 een lagere TCO, met een voordelige oplossing met een lage impact, zeker vergeleken met de 
traditionele alternatieven.

Meer informatie: Bezoek de website die speciaal gewijd is aan NetScaler Insight Center
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