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Follow-me data en productiviteit voor gebruikers met 
veiligheid en controleerbaarheid voor IT.

Tegenwoordig hangt productiviteit af van de mogelijkheden van werknemers om toegang 
te hebben tot hun gegevens en deze te kunnen delen vanaf elk soort apparaat, vanuit 
elke locatie, en dit te gebruiken om samen te werken met collega's en partners over de 
hele wereld. In deze tijd van mobiliteit, bring-your-own-device (BYOD) en globalisatie 
draait werken niet langer meer om wat men doet op één enkele plaats, op één enkele 
computer; het kan overal gedaan worden, op elk apparaat. Werkteams, partnernetwerken 
en klantenbestanden zijn verspreid over meerdere continenten. Projecten en processen 
bestaan uit medewerkers van meerdere organisaties en op verschillende locaties. Hoe kan 
IT ervoor zorgen dat gegevens terechtkomen waar ze nodig zijn - zonder dat dit ten koste 
gaat van beveiliging, controle en compliance?

In werkelijkheid worden gegevens al opgevraagd en gedeeld buiten de grenzen van locaties 
en organisaties om - maar dit gebeurt grotendeels via onbeheerde consumentendiensten 
die werknemers zelf aangenomen hebben. De gegevens die worden gedeeld en 
gesynchroniseerd via deze diensten, blijven opgeslagen op externe locaties en vallen buiten 
het zicht en het beheer van IT. Dit vormt serieuze risico's voor de organisatie omdat IT niet 
in staat is de toegang tot de gegevens van de onderneming die op deze manier worden 
gedeeld op een effectieve manier te beveiligen of te beheren. Het simpelweg blokkeren van 
de toegang tot deze diensten, zonder een beter alternatief te bieden, zal er alleen maar toe 
leiden dat mensen andere manieren zullen zoeken om te voldoen aan hun behoeften om 
gegevens te delen en toegang tot ze te krijgen. Een effectieve oplossing moet voldoen aan 
zowel de wensen van de gebruikers als die van IT door:

• Gebruikers in staat te stellen direct toegang te krijgen tot gegevens, gesynchroniseerd 
tussen alle apparaten, en ze te helpen de samenwerking en productiviteit te verbeteren 
via een veilige manier van bestanden delen die naadloos samenwerkt met hun workflow;

• De IT de volledige controle te laten behouden over de toegang en het delen van 
gegevens, terwijl ze een beheerde dienst aanbieden die voldoet aan de zakelijke 
beveiligings- en compliancenormen voor gegevens. 

Citrix® ShareFile® is er speciaal voor deze behoefte met een follow-me dataoplossing 
voor ondernemingen waarmee IT een krachtige, robuuste dienst aan kan bieden die 
voldoet aan de mobiliteits- en samenwerkingsbehoeften van alle gebruikers. Werknemers 
kunnen gemakkelijk en op een veilige manier gegevens delen, opslaan en synchroniseren 
over alle apparaten, terwijl IT kan voldoen aan de vereisten voor veiligheid, compliance 
en beheerbaarheid. ShareFile bouwt voort op de leidende positie van Citrix in follow-me 
desktops en applicaties, en vult de Citrix-oplossing voor productiviteit aan, overal en op elk 
apparaat. 

De groei van consumentendiensten voor het delen van bestanden binnen 
ondernemingen
Om het probleem van het onbeveiligd delen van gegevens effectief aan te kunnen pakken, 
is het belangrijk om te begrijpen waarom dit gebeurt. Gebruikers brengen de organisaties 
niet doelbewust in gevaar; ze hebben redenen waarom ze op meer plaatsen toegang willen 
krijgen tot gegevens en deze willen kunnen delen. Dit kan het beste begrepen worden 
wanneer gekeken wordt naar verschillende belangrijke bedrijfs- en IT-trends. 
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Op het niveau van de individuele werknemer:

• Mobiliteit is tegenwoordig een onontkoombaar feit geworden voor medewerkers van 
ondernemingen. Werk kan overal plaatsvinden, op elk moment, vanuit het kantoor thuis 
na werkuren, in de trein, een café of onderweg naar een vergadering. Naast deze ad 
hoc scenario's hebben veel werknemers tegenwoordig mobiliteit geïntegreerd in hun 
standaard werkscenario's, inclusief de mensen die regelmatig werken bij klanten of op 
partnerlocaties, salesmedewerkers, consulenten en leidinggevenden. Deze mobiele 
werknemers moeten hun gegevens kunnen synchroniseren tussen alle apparaten die ze 
gebruiken voor hun werk - inclusief mobiele apparaten die onderweg gebruikt worden 
- zodat ze op een betrouwbare manier toegang kunnen krijgen tot deze gegevens waar 
en wanneer ze dat willen, en ze kunnen delen met collega's en teams op een net zo 
gemakkelijke manier als wanneer ze zich op het zakelijke netwerk zouden bevinden. 

• Consumerisatie en BYOD veranderen met een sneltreinvaart de computingomgeving 
binnen ondernemingen, van de snelle toename van apparaten tot BYOD-beleidsregels 
en programma's waarmee mensen de technologie kunnen kiezen die het beste bij hun 
werkbehoeften past. Nu de verschillende soorten apparaten echter snel toenemen en 
gebruikers meerdere apparaten beheren, wordt het voor zowel gebruikers als IT moeilijker 
om te beheren waar gegevens opgeslagen worden en hoe de toegang ertoe geregeld 
kan worden. Hoewel deelnemers aan BYOD meestal de vrijheid krijgen in de keuze van 
de apparaten die ze gebruiken, is het voor hen meestal onmogelijk om de gegevens 
tussen deze apparaten te synchroniseren, overal toegang ertoe te krijgen of ze te delen 
met medewerkers binnen of buiten de onderneming. Dit is de belangrijkste drijfveer voor 
het gebruik van onbeveiligde consumentendiensten om bestanden mee te delen op 
persoonlijke apparaten. 

Op een organisatorisch niveau:

• Workshifting en globalisatie hebben ervoor gezorgd dat de medewerkers van een 
onderneming niet langer meer verbonden zijn aan traditionele locaties. Organisaties 
moeten nu mensen inhuren op meer plaatsen en met een grotere verscheidenheid 
aan partners en contractanten samenwerken over de hele wereld. IT moet het voor 
werknemers op elke locatie mogelijk maken om gemakkelijk toegang te krijgen 
tot gegevens en deze te kunnen delen wanneer het werk dit vereist, van grote 
ontwerpbestanden die gebruikt worden binnen de productie tot uitbestede softwarecode 
tot productiebestanden voor media en entertainment. Dit alles moet mogelijk zijn terwijl 
IT de veiligheid en het beheer waarborgt over intellectuele eigendommen en andere 
bedrijfsactiva. Samenwerking is met name belangrijk omdat teamleden over de hele 
wereld en organisaties afhankelijk zijn van de mogelijkheid om gegevens gemakkelijk te 
kunnen delen zonder beperkt te worden door de locatie. 

• Veranderingen binnen klantenrelaties zorgen voor nieuwe behoeften, omdat 
organisaties steeds vaker zaken willen doen via elektronische communicatie- en 
transactiemiddelen die op een effectievere manier beveiligd, getraceerd en gecontroleerd 
kunnen worden dan papieren of op e-mail gebaseerde methoden. Door op een 
elektronische manier informatie uit te wisselen, kunnen organisaties op een betere manier 
controleren of documenten zijn ontvangen en door wie, en kunnen zij de beveiliging van 
het gehele proces garanderen. Deze aanpak heeft een betrouwbare, veilige manier nodig 
om bestanden te kunnen delen tussen twee partijen, onafhankelijk van locatie, netwerk of 
bestandsgrootte. 

De bestaande deelmogelijkheden voor gegevens binnen ondernemingen voldoen niet aan 
de behoeften van gebruikers en de organisatie. 

• E-mailsystemen hebben beperkingen wat betreft de grootte van de bestanden die 
verstuurd kunnen worden; en zelfs wanneer de verstuurder grotere bestanden kan 
versturen, worden deze vaak geblokkeerd aan de kant van de ontvanger. 

De gevaren van 
consumentendien-
sten voor het delen 
van bestanden
• Gebrek aan beveiliging 

voor ondernemingen

• Geen mogelijkheden 
voor IT om de toegang 
tot bestanden en 
het delen hiervan te 
beheren of controleren

• Onmogelijk om te voldoen 
aan overheidsvoorschriften

• Gegevens van de 
onderneming worden 
opgeslagen op onbekende 
locaties en onbeheerde 
datacentra van derden
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Vereisten voor 
het delen van 
bestanden voor 
ondernemingen
• Hoogwaardige beveiliging 

voor ondernemingen 
voor gegevens in 
rust en onderweg

• Mogelijkheid om gegevens 
op te slaan op de 
locatie en daarbuiten

• Eenvoudige, 
productieve, geweldige 
gebruikerservaring

• IT-controle over 
toegang tot gegevens 
en het delen hiervan

• Actuele synchronisatie 
tussen alle 
gebruikersapparaten, 
inclusief mobiel

• Volledige controle 
en rapportage van 
gebruikersactiviteiten

• Eenvoudige, veilige 
toegang tot gegevens 
en het delen hiervan 
door derden

• Toegang tot gegevens 
binnen bestaande 
gegevensplatformen 
van ondernemingen 

• Gebruikers hebben geen toegang tot oplossingen die ze kunnen helpen toegang 
te krijgen tot zakelijke gegevens en deze gesynchroniseerd te houden tussen hun 
apparaten.

• Bestanden die gedeeld worden op het netwerk, kunnen niet opgevraagd worden buiten 
het zakelijke netwerk of op mobiele apparaten. 

• Veel bestaande samenwerkingsmiddelen die worden ingezet door IT zijn net zo moeilijk of 
onmogelijk om toegang toe te krijgen vanaf externe netwerken of mobiele apparaten, en 
staan het niet toe dat gegevens gemakkelijk kunnen worden gedeeld met derden.

In de afwezigheid van een effectieve oplossing van IT om bestanden te kunnen delen, 
hebben gebruikers natuurlijk gewoon zelf een oplossing gezocht om te voldoen aan hun 
behoeften via onbeheerde diensten voor consumenten.

De gevaren van onbeheerde diensten voor het delen van bestanden
Het ongeremde gebruik van consumentendiensten voor het delen van bestanden vormt 
een duidelijk gevaar voor zakelijke gegevensbeveiliging. IT heeft geen controle over hoe 
deze diensten worden gebruikt: welke soorten gegevens gedeeld kunnen worden, hoe 
deze benaderd kunnen worden, of met wie ze kunnen worden gedeeld, intern of extern. De 
toegang tot gegevens en hoe deze gegevens gedeeld worden kan niet vanuit een centraal 
punt worden bijgehouden of gecontroleerd, waardoor het onmogelijk is om te voldoen aan 
IT-normen en overheidsvoorschriften - vooral binnen sterk gereguleerde industrieën zoals 
de financiële wereld en de gezondheidszorg. Gegevens die gedeeld worden met derden 
kunnen ook maar al te makkelijk opnieuw gedeeld en gebruikt worden, ver buiten de 
bedoelde ontvanger. 

Het probleem verspreidt zich ook steeds meer. Volgens een rapport van de Enterprise 
Strategy Group uit augustus 2012 weet of verdenkt een overgrote meerderheid van 
organisaties - 70 procent - dat hun werknemers gebruikmaken van persoonlijke online 
file-sharing accounts zonder de toestemming van IT.1 Dropbox, een van de meest populaire 
consumentendiensten en een veel voorkomende keuze bij gebruikers voor het onbeheerd 
delen van bestanden, is al vaak in het nieuws geweest met lekken in hun beveiliging. De 
dienst vormt een dergelijk risico dat velen binnen de IT verwijzen naar het onbeheerd delen 
van bestanden als "Het Dropbox-probleem".

Veel organisaties reageren op dit probleem door consumentendiensten te blokkeren, 
maar dit is een onrealistische reactie. Als één dienst wordt geblokkeerd zullen gebruikers 
simpelweg een andere vinden, en daarna nog een andere - omdat hun productiviteit ervan 
afhangt. De enige effectieve remedie is dat IT voor ondernemingen een echte oplossing 
invoert die een complete, robuuste en intuïtieve mogelijkheid biedt voor gebruikers 
om bestanden te delen en synchroniseren, terwijl het de intellectuele eigendommen 
van gegevens beschermt, het risico minimaliseert en compliance ondersteunt. Om 
ervoor te zorgen dat gebruikers het volledig accepteren en om te voorkomen dat 
consumentendiensten gebruikt blijven worden, moet de oplossing verdergaan dan de 
beperkingen van de huidige oplossingen die zijn ingezet door IT, en die ontworpen zijn voor 
intern gebruik. Deze oplossingen missen veelal kenmerken zoals synchroniseren, mobiele 
toegang, gemakkelijke toegang en externe samenwerking. Werknemers verwachten de 
mogelijkheid om direct toegang te hebben tot bestanden en gegevens vanaf elk apparaat, 
overal, en hebben dit ook nodig. Ze verwachten ook de mogelijkheid om gemakkelijk 
bestanden te kunnen delen met medewerkers binnen en buiten de organisatie. Deze 
mogelijkheden voor ondernemingen moeten voorzien worden via een oplossing met een 
intuïtieve, consumentachtige ervaring die gelijk is aan alle consumentendiensten of deze 
zelfs overtreffen. 

1. ESG Research Report, Online File Sharing and Collaboration: Security Challenges and Requirements, augustus 
2012
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Citrix ShareFile: Een veilige, beheerde manier voor het delen van 
bestanden voor ondernemingen
Citrix heeft als leider op het gebied van mobiliteit voor grote ondernemingen en computing 
altijd en op elk apparaat, IT getransformeerd met follow-me desktops en apps. Citrix 
breidt dit waardevolle aanbod nu uit met follow-me data. Citrix ShareFile is een follow-me 
data-oplossing voor ondernemingen waarmee IT een krachtige, robuuste dienst aan kan 
bieden die voldoet aan de mobiliteits- en samenwerkingsbehoeften van alle gebruikers. Met 
meer dan 20 jaar aan ervaring in het voldoen aan de IT-behoeften voor ondernemingen, 
heeft Citrix ShareFile ontworpen als een daadwerkelijk alternatief voor ondernemingen om 
bestanden mee te delen. Meer dan drie miljoen gebruikers bij meer dan 24.000 organisaties 
gebruiken ShareFile al om gegevens op een veilige manier te delen, op te slaan en te 
synchroniseren tussen alle apparaten.

Voor gebruikers biedt ShareFile:

• Mobiele toegang tot gegevens die gesynchroniseerd zijn tussen alle apparaten 
- De gemiddelde werknemer heeft drie apparaten, waaronder laptops, smartphones en 
tablets, en wil dat gegevens actueel gesynchroniseerd worden tussen al deze apparaten  
zodat er overal, altijd, en vanaf elk apparaat toegang mogelijk is tot deze gegevens. 
Deze mogelijkheid is een van de belangrijkste drijfveren voor het onbeheerd delen van 
bestanden. ShareFile voldoet aan deze behoefte met apps en hulpmiddelen die een 
actuele synchronisatie mogelijk maken tussen alle apparaten van de gebruiker voor een 
briljante, intuïtieve follow-me data ervaring. Integratie met Microsoft® Outlook®, Microsoft® 
Windows® Explorer en Mac OS® Finder® zorgt ervoor dat mensen op een eenvoudige en 
intuïtieve manier documenten kunnen delen, openen en bewerken die zijn opgeslagen 
met ShareFile binnen de context van hun bestaande workflow. 

• Eenvoudige samenwerkingen binnen en ver buiten de organisatie - Integratie met 
Outlook maakt het voor gebruikers mogelijk om bestanden te delen en verzoeken om 
bestanden te versturen naar anderen. Gebruikers kunnen gegevens ook op een veilige 
en gemakkelijke manier delen met derden die geen ShareFile-account hebben zonder 
beperkingen, inclusief de mogelijkheid om verzoeken te versturen voor bestanden. 
Bestanden tot 100 GB kunnen worden gedeeld - dit gaat veel verder dan de beperkingen 
van consumentendiensten. De Outlook plug-in van ShareFile kan ingesteld worden 
om alle bijlages om te zetten in ShareFile-links, of enkel die bijlages van een bepaalde 
grootte, om te voldoen aan de lokale netwerkinstellingen van de gebruiker of om te 
passen binnen de netwerkbeperkingen omtrent bestandsgrootte. 

• Toegang tot bestanden binnen zakelijke netwerken - De Citrix follow-me 
datastrategie is niet beperkt tot de gegevens die zijn opgeslagen binnen ShareFile. 
Gebruikers krijgen ook directe mobiele toegang tot gegevens op het netwerk die anders 
niet toegankelijk zouden zijn buiten het zakelijke netwerk of op mobiele apparaten. 

• Een volledig geïntegreerde ervaring - Integratie met Citrix Receiver™, een universele 
client om toegang te krijgen tot virtuele desktops en apps op elk apparaat, waarmee 
zowel follow-me apps als follow-me data mogelijk wordt door maar één keer aan te 
melden. Gebruikers kunnen gegevens op ShareFile openen, bekijken en bewerken met 
een rijke bewerkervaring via apps die gehost worden door Citrix XenApp®.
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Voor IT biedt ShareFile:

• Flexibele opslag van gegevens - Organisaties kunnen op een selectieve manier 
ShareFile-gegevens opslaan op StorageZones die beheerd worden door Citrix. Dit biedt 
een zeer veilige cloudopslag in SSAE 16 gecontroleerde datacentra zonder de behoefte 
voor een infrastructuur of onderhoud op locatie; op StorageZones die direct beheerd 
worden binnen het eigen datacentrum van de klant; of beide. Met deze flexibiliteit kan IT 
de unieke behoeften aanpakken voor soevereiniteit en compliance van gegevens, terwijl 
het de meest rendabele en aangepaste oplossing bouwt.

• Naadloze integratie met bestaande gegevensplatformen - StorageZone 
Connectors werkt in combinatie met StorageZones, waardoor IT een veilige verbinding 
kan opzetten tussen de ShareFile-dienst en gebruikersgegevens die opgeslagen zijn op 
bestaande netwerken, zonder de noodzaak voor gegevensmigratie.

• Beveiliging voor ondernemingen - ShareFile is een oplossing die voldoet aan PCI-
DSS, dit biedt uitgebreide beveiligingsmogelijkheden voor gegevens. Bestanden worden 
zowel in rust als onderweg versleuteld. Met extern wissen kunnen zowel gebruikers als 
IT alle gegevens en wachtwoorden die zijn opgeslagen met ShareFile in een keer wissen 
op een apparaat dat gestolen of verloren is. IT kan ook een apparaat verwijderen van een 
lijst van apparaten die toegang kunnen krijgen tot ShareFile-accounts, of een apparaat 
vergrendelen om het gebruik voor een bepaalde periode te beperken. Een 'poison pill'-
mogelijkheid maakt het voor IT mogelijk om een verloopbeleid voor gegevens op mobiele 
apparaten op te stellen. 

• Controle en rapportage - IT kan alle activiteiten van een gebruiker bijhouden en 
registreren, inclusief de toegang en het delen van gegevens, om de compliancevereisten 
te ondersteunen en inzicht te krijgen in het gebruik van gegevens. Gebruikers en IT 
kunnen ook aangepaste rapporten creëren over het accountgebruik en de toegang.

Conclusie
De bedrijfswaarde van trends zoals mobiele werknemers, BYOD, workshifting en 
globalisatie hangen af van de mogelijkheid van IT om werknemers in staat te stellen 
bestanden op een veilige manier te delen, op te slaan en te synchroniseren, overal en 
op elk apparaat. Bestaande hulpmiddelen en oplossingen om bestanden te delen voor 
ondernemingen missen de eenvoudige ervaring en uitgebreide mogelijkheden die mensen 
nodig hebben, waardoor ze zich uiteindelijk richten op onbeveiligde consumentendiensten 
om bestanden mee te delen. Dit vormt gevaren voor de organisatie zoals de diefstal van 
intellectuele eigendommen tot reglementaire non-compliance. Deze risico's zullen blijven 
groeien totdat IT met een beter alternatief komt - een alternatief dat de handigheid en 
productiviteit van consumentendiensten combineert met functionaliteit en beveiliging dat 
goed genoeg is voor ondernemingen. 
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Over Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) is het bedrijf dat de werking en samenwerking van mensen, bedrijven en IT binnen het cloudtijdperk transformeert. Met 
toonaangevende cloud-, samenwerkings-, netwerk- en virtualisatietechnologieën is Citrix de drijfveer achter mobiele werkstijlen en clouddiensten 
en maakt het complexe IT voor ondernemingen eenvoudiger en toegankelijker voor 260.000 ondernemingen. Citrix bereikt dagelijks 75 procent 
van de internetgebruikers en is partner van meer dan 10.000 bedrijven in 100 landen. De jaaromzet in 2011 was $2,21 miljard. Meer informatie 
op www.citrix.nl.
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Met Citrix ShareFile kan IT de toegang tot gegevens en samenwerking op elke plek en elk 
moment die mensen nodig hebben mogelijk maken, terwijl het voldoet aan de vereisten 
van de organisatie voor beveiliging, beheerbaarheid en compliance. Met meer dan twee 
decennia aan ervaring op het gebied van IT binnen ondernemingen, heeft Citrix ShareFile 
ontworpen als een echte hoogwaardige oplossing voor ondernemingen die het gevaar 
elimineert dat gevormd wordt door consumentendiensten voor het delen van bestanden, 
en dit alles terwijl het de meest uitgebreide functieset aanbiedt binnen de branche. Door 
follow-me data een soepel en intuïtief onderdeel te maken van de werkdag van iedere 
gebruiker maakt ShareFile optimale productiviteit mogelijk voor de hedendaagse, zeer 
mobiele medewerkers die overal en op elk apparaat toegang verwachten.

Bronnen
• Citrix ShareFile website

• Introductie tot ShareFile Enterprise (video)

• ShareFile met StorageZones (video)


