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Het is nog nooit zo moeilijk geweest om de internetsystemen van 
uw organisatie te beschermen. Vroeger had de IT hooguit een 
paar webapps om te beveiligen. Tegenwoordig staan ze voor de 
taak om het back-end te beveiligen van de meest uiteenlopende 
mobiele apps, SaaS-apps en andere oplossingen in de cloud.

Tegelijk worden de gevaren steeds talrijker en diverser. Tegenwoordig moet de verdediging met 
veel meer rekening houden dan alleen geavanceerde malware. Ook webspecifieke aanvallen tegen 
de applicatielaag, DoS- en DDoS-aanvallen en bepaalde gebruiksproblemen met risico’s voor de 
beveiliging moeten worden ingecalculeerd.

In deze whitepaper kijken we naar de uitdagingen waarmee we te maken krijgen wanneer we 
moderne internetsystemen willen beschermen tegen moderne gevaren. Uitgelegd wordt hoe 
Citrix® NetScaler® als Application Delivery Controller (ADC) extra bescherming kan bieden tegen 
geavanceerde malware en een aanvulling kan zijn op andere beveiligingsproducten. De 
resulterende oplossing kan een groter aantal doelen beschermen tegen tal van nieuwe gevaren. 
Enkele voordelen van het gebruik van NetScaler in deze hoedanigheid:

• kleiner beveiligingsrisico door niet alleen geavanceerde malware te bestrijden maar ook DoS-
aanvallen en aanvallen tegen de applicatielaag;

• minder risico voor de bedrijfsvoering, omdat automatisering, extra gebruiksgemak en betere 
prestaties leiden tot extra gebruik door klanten en een betere klantenbinding;

• meer flexibiliteit voor de organisatie, omdat de IT transformatieve mobiele, web- en cloudoplossingen 
kan gaan gebruiken zonder bang te hoeven zijn voor datalekken of andere problemen met de 
infrastructuur.
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Afbeelding 1: Een complete oplossing voor de verdediging van internetsystemen
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Moderne internetsystemen: meer dan zomaar een webapp
Vroeger was een internetsysteem niet veel meer dan interactie tussen een webbrowser, meestal 
Internet Explorer, en de website van een organisatie. Sindsdien hebben weboplossingen een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt, en dat is een understatement. Internetsystemen van grote 
organisaties bestaan nu uit de meest uiteenlopende componenten, zoals:

• interactie tussen allerlei webbrowsers en allerlei webappcomponenten en sites;
• webapps/websites en netwerken voor het aanbieden van content in de cloud;
• SaaS- en andere cloudopties, zoals Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS), waarbij de organisatie steeds minder van de oplossing in eigen handen heeft en zelf 
aanstuurt;

• mash-ups, waarbij content uit allerlei externe sites dynamisch bij elkaar wordt gebracht;
• krachtige API’s voor de integratie van de toeleveringsketen en meer automatisering;
• mobiele oplossingen waarbij microapps op een device communiceren met geavanceerde 

achterliggende systemen.
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de verdediging van internetsystemen meer inhoudt dan 
bescherming bieden voor webapps. De beveiliging strekt tegenwoordig veel verder, nu ook met 
mobiele oplossingen en oplossingen in de cloud.
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Afbeelding 2: De complexe wereld van internetsystemen

“En hoe zit het met APT’s?”
Vendors van oplossingen tegen 
geavanceerde malware gooien 
vaak alles op één hoop, maar 
Advanced Persistent Threats 
(APT’s) en geavanceerde malware 
zijn zeker niet hetzelfde. Bij APT’s 
gaat het meer over de ‘threat 
actor’ of dader (goed georgani-
seerd, goed gefinancierd en 
hardnekkig) dan over (de 
specifieke categorie van) het 
aanvalsmechanisme dat wordt 
gebruikt. APT’s passen vaak 
meerdere aanvalsmethoden en 
aanvalstechnieken toe gedurende 
de hele aanval, niet alleen 
geavanceerde malware maar ook 
aanvallen tegen de applicatielaag 
en DoS-elementen bijvoorbeeld. 
Op die manier proberen ze 
toegang tot gegevens te krijgen 
en als dat is gelukt zetten ze een 
afleidingsmanoeuvre op voor het 
eigenlijke stelen van de gegevens.
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Moderne gevaren: slimme malware is maar het topje van de ijsberg
Geavanceerde malware kost veel aandacht tegenwoordig. Beveiliging op basis van 
handtekeningen wordt vaak gebruikt, maar heeft geen enkele zin. De nieuwe generatie malware is 
namelijk specifiek gemaakt om die te ontwijken: door nog onbekende zwakke plekken aan te 
vallen, door gelekte gebruikersgegevens te misbruiken of door de footprint of capaciteiten van de 
malware aan te passen door middel van polymorfisme of andere technieken.

Organisaties moeten daarom investeren in geavanceerde beveiligingsoplossingen die niet alleen 
maar kijken naar de specifieke handtekening van malware en dus meer kunnen dan alleen reeds 
bekende gevaren detecteren. Geavanceerde malware is echter maar één gevarencategorie met 
significante risico’s voor de internetsystemen van de organisatie. DoS-aanvallen, webspecifieke 
aanvallen op de applicatielaag en gebruiksproblemen moeten ook worden aangepakt.
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Afbeelding 3: Moderne gevaren 

DoS-aanvallen. De afgelopen jaren is de DoS-aanval terug, in een nieuw jasje bovendien. Het zijn 
nu niet meer alleen de grootste internetsystemen die onder vuur liggen. Geen enkele organisatie 
of bedrijfstak is veilig. Er zijn tegenwoordig namelijk (goedkope) toolkits en botnets beschikbaar 
voor respectievelijk het maken en uitvoeren van DoS-aanvallen. Het is ook veel moeilijker dan 
vroeger om deze aanvallen te detecteren. Tegenwoordig zijn het beperkte, kleinschalige aanvallen 
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op de applicatielaag en de achterliggende systemen, naast de bekende grootschalige aanvallen 
van vroeger, die bedoeld zijn om de netwerkverbinding te overbelasten of om front-end 
netwerkdevices, zoals routers, firewalls of gewone ADC’s, omver te laten vallen.

Webspecifieke aanvallen tegen de applicatielaag. Dit gevaar is allesbehalve nieuw, maar blijft 
belangrijk. De netwerklaag wordt op zo veel verschillende manieren beveiligd, dat hackers er maar 
voor hebben gekozen om zich hogerop te begeven in de computingstack in de hoop daar meer 
succes te bereiken. Als gevolg hiervan is een aanzienlijk deel van de aanvallen nu gericht op zwakke 
plekken in veelgebruikte webtechnologie, zoals het HTTP-protocol zelf, Java of populaire 
webservers en -apps, en de eigen webapps van een organisatie. Bekende gevaren die in deze 
categorie vallen, zijn bijvoorbeeld cross-site scripting, cross-site request forgery, SQL-injectie en 
buffer overflow attacks.

Gebruiksproblemen. Het gebruik op zich wordt vaak over het hoofd gezien of minder belangrijk 
geacht. In technisch opzicht gaat het hier misschien meer om een probleem met de prestaties dan 
om een beveiligingsrisico. Maar wat voor label je er ook op plakt, als een beveiligingsoplossing 
gebruiksproblemen veroorzaakt, is dit wel degelijk een gevaar, tenminste voor de bedrijfsvoering. 
Wanneer bijvoorbeeld rekenintensieve inspectieroutines, SSL-overload, complexe inlogprocedures 
of inconsequente toegangsmogelijkheden leiden tot slechte prestaties, kunnen de gebruikers in 
de verleiding komen om voor een onveilige work-around te kiezen. De ontevredenheid neemt toe 
en uiteindelijk loopt de klant weg. En een organisatie die deze tekortkomingen probeert te 
compenseren, kan tot de ontdekking komen dat er veel meer of veel zwaardere hardware moet 
worden aangeschaft dan oorspronkelijk de bedoeling was. De IT moet goed weten dat een 
beveiligingsoplossing zelf een gevaar kan vormen als deze niet is gemaakt om dit soort 
gebruiksproblemen aan te pakken.

Voor een goede verdediging van moderne internetsystemen moet er dus worden gekeken naar al 
deze soorten gevaren, niet alleen naar geavanceerde malware. Wanneer dit niet wordt gedaan, 
neemt de kans toe dat gegevens op straat komen te liggen, dat klanten weglopen, dat de TCO 
toeneemt en dat niet wordt voldaan aan belangrijke wet- en regelgeving.

Moderne verdedigingstechnieken: de rol van NetScaler
NetScaler, de beste ADC voor de bouw van enterprise cloud networks, is tegelijk de ideale 
oplossing voor de beveiliging van moderne internetsystemen. NetScaler is nu al een belangrijke 
strategische component van duizenden datacenters en netwerken. NetScaler biedt uitgebreide 
verdedigingsmechanismen die de perfecte aanvulling zijn op beveiligingsoplossingen voor 
geavanceerde malware, zoals de oplossingen van FireEye en Palo Alto Networks. Met NetScaler 
zorgen grote organisaties voor optimale beschikbaarheid, beveiliging, bruikbaarheid en flexibiliteit 
van hun internetsystemen. DoS-aanvallen en aanvallen op de applicatielaag kunnen doeltreffend 
worden bestreden, zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt gegarandeerd en geen 
waardevolle gegevens kunnen worden gestolen. Al deze belangrijke functionaliteit is beschikbaar 
als strak geïntegreerde oplossing op één uiterst schaalbaar platform. Organisaties hoeven hiermee 
niet meer te investeren in losse beveiligingsproducten die alleen maar complexiteit toevoegen.
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Het licht moet blijven branden
Een internetsysteem dat niet bereikbaar is omdat het is uitgevallen, is waardeloos. Organisaties 
kunnen hierdoor enorme imagoschade lijden. Daarom heeft NetScaler uitgebreide voorzieningen 
om bescherming te bieden tegen gevaren die de bedrijfsvoering kunnen onderbreken of die 
onmisbare diensten onbeschikbaar kunnen maken.

• High availability (HA) voor kritieke componenten. Als een webserver of andere belangrijke 
component van een internetsysteem uitvalt, is het door middel van load balancing mogelijk om het 
getroffen verkeer om te leiden naar een alternatieve bestemming. Hoe dit gebeurt, regelt NetScaler. 
Op deze manier staat NetScaler in voor continue beschikbaarheid, niet alleen tijdens regulier 
onderhoud en onvoorziene storingen, maar ook tijdens uitval als gevolg van een aanval.

• Health monitoring om storingen proactief te kunnen aanpakken. NetScaler bewaakt de status 
van belangrijke componenten en zet load balancing in om probleempunten proactief te omzeilen. 
In tegenstelling tot veel concurrerende oplossingen, die alleen kijken of een netwerkverbinding 
beschikbaar is en of de onderliggende server online is, kijkt NetScaler naar de concrete inhoud. Zo 
gaat NetScaler na of belangrijke systeemservices en afzonderlijke softwareroutines goed werken.

• GSLB voor disaster recovery. Robuuste functionaliteit voor Global Server Load Balancing (GSLB) 
maakt het mogelijk om moderne internetsystemen op de been te houden bij calamiteiten. Als een 
hele locatie om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is, kan het getroffen verkeer 
automatisch worden omgeleid naar een ander datacenter. Een altijd goede gebruikerservaring kan 
ook mogelijk worden gemaakt met intelligente monitors en policy’s waarmee sessies regelmatig 
kunnen worden omgeleid naar een andere locatie. Dit gebeurt dan op basis van prioriteiten die de 
systeembeheerder zelf vastlegt, zoals afstand, benutting van bronnen of algehele performance.

• Meerlaagse bescherming tegen DoS-aanvallen. Met NetScaler werpt een organisatie een 
krachtige eerste verdedigingslinie op tegen alle soorten DoS-aanvallen. Niet alleen grootschalige 
aanvallen worden hiermee bestreden, dus aanvallen die beslag willen leggen op uw volledige 
internetbandbreedte, maar ook de meer verraderlijke aanvallen gericht tegen de statustabellen van 
devices, tegen de infrastructuur of diensten in de applicatielaag (DNS, SSL en HTTP bijvoorbeeld) of 
aanvallen die applicatiespecifieke functionaliteit op zo’n manier misbruiken dat de prestaties enorm 
inzakken (bijvoorbeeld door het herhaaldelijk versturen requests die leiden tot complexe 
berekeningen, zware query’s voor het back-end of andere zware zoekopdrachten).

Aanvallen Oplossing van NetScaler
Applicatie GET- en POST-floods; slowloris, Slow POST 

en andere kleinschalige varianten
Validatie van het applicatieprotocol, surge protection, 
priority queuing, bescherming tegen HTTP-floods,
bescherming tegen kleine HTTP-aanvallen

Verbinding  
en sessie

Flooding van verbindingen, SSL-floods, 
DNS-floods (udp, query, nxdomain)

Volwaardige proxyarchitectuur, high-performance 
design, intelligent geheugen, uitgebreide DNS-
bescherming

Netwerk Syn-, UDP-, ICMP-, PUSH- en ACK-floods; 
LAND-, smurf- en teardrop-aanvallen

Geïntegreerde beveiligingsmaatregelen, default 
deny, protocolvalidatie, afknijpen

Afbeelding 4: “Citrix NetScaler – een goede verdediging tegen DoS-aanvallen”
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Bescherming tegen onbedoelde overbelasting. Grote pieken in het gebruik van een internetsysteem 
kunnen dezelfde impact hebben als een DoS-aanval. NetScaler handelt pieken in het verkeer af met surge 
protection. Dit houdt in dat het tempo waarmee nieuwe verbindingen aan de achterliggende server worden 
gepresenteerd, wordt gebaseerd op de capaciteit van de server. Belangrijk is dat er met dit mechanisme geen 
geldige verbindingen worden gedropt. In plaats daarvan worden ze door NetScaler bijgehouden en alsnog 
aangeboden, in volgorde van ontvangst, aan de back-end-servers zodra die daar klaar voor zijn.

Geavanceerde gevaren bestrijden
Aanvallen die de beschikbaarheid in gevaar brengen zijn slechts een, weliswaar belangrijk, beginpunt. Met 
NetScaler krijgen organisaties de beschikking over een oplossing die aanvallen tegen de applicatielaag kan 
afweren en die naast producten van andere makers kan staan om de meest recente generatie malware af te slaan.

Brede verdediging van de applicatielaag op basis van protocol. RFC-compliance en best practices voor 
HTTP-gebruik afdwingen is een uitermate doeltreffende methode voor NetScaler om de meest uiteenlopende 
aanvallen uit te schakelen op basis van afwijkende aanvragen en ongeoorloofd HTTP-gedrag. Geïntegreerde 
contentfilters, reacties op maat en bidirectionele HTTP-rewrites maken het mogelijk om het beveiligingsbeleid 
verder uit te breiden. Het resultaat is een brede bescherming tegen verkennende aanvallen (bijvoorbeeld door 
uit de serverresponse alle informatie te verwijderen waarmee een aanval zou kunnen worden uitgevoerd), 
malware op basis van HTTP (zoals Nimda en Code Red) en andere gevaren voor de applicatielaag.

NetScaler AppFirewall voor aanvallen tegen de applicatielaag. De traditionele netwerkfirewalls ontberen de 
zichtbaarheid en controlemogelijkheden om bescherming te kunnen bieden tegen meer dan zeventig procent 
van de internetaanvallen tegen de applicatielaag. NetScaler AppFirewall™ daarentegen is een ICSA-gecertificeerde 
beveiligingsoplossing die al het bidirectionele verkeer analyseert, inclusief versleutelde SSL-communicatie, en 
daarmee zowel bekende als nieuwe aanvallen op de applicatielaag kan bestrijden zonder dat er daarvoor iets 
hoeft te veranderen aan het internetsysteem op zich. De belangrijkste capaciteiten hier zijn:

• Bescherming tegen aanvallen. Een combinatie van positieve en negatieve beveiligingsmodellen biedt de 
meest complete bescherming tegen alle mogelijke aanvalsvormen. Om nieuwe, nog onbekende exploits 
te verslaan, blokkeert een positieve policy engine, die weet welke interactie met de applicaties van de 
gebruikers is toegestaan, automatisch al het verkeer dat niet in de toegestane categorie valt. Tegelijk is een 
negatieve engine actief, die op basis van aanvalshandtekeningen bescherming biedt tegen bekende 
gevaren voor applicaties en daarover rapporteert.

• Bescherming tegen datadiefstal. Er wordt gecontroleerd op veilige objectgegevens. Daarmee kan 
bescherming worden geboden tegen het lekken van gevoelige bedrijfsgegevens, zoals intellectueel 
eigendom of creditcardgegevens. Het maakt hierbij niet uit of de gerelateerde gebeurtenis het gevolg is 
van een concrete aanval, misbruik door onbevoegden of een fout in het ontwerp van een webapp. Aan de 
hand van reguliere expressies die de systeembeheerder heeft vastgelegd en speciale plug-ins weet 
NetScaler App Firewall hoe deze gegevens eruitzien. Regels bepalen vervolgens wat er moet gebeuren, 
zoals het onzichtbaar maken van het beveiligde veld of het blokkeren van de hele respons van de applicatie.

• Compliance. NetScaler AppFirewall maakt het voor organisaties mogelijk om de wet- en regelgeving op 
het gebied van gegevensbeveiliging na te leven, zoals de beveiligingsnormen van de Payment Card Industry 
(PCI-DSS), die nadrukkelijk melding maken van het gebruik van firewalls voor webapplicaties die 
creditcardgegevens van het publiek verwerken. NetScaler produceert gedetailleerde rapporten waarin de 
volledige bescherming kan worden gedocumenteerd die in de firewallpolicy met betrekking tot de PCI-
DSS- en andere normen is vastgelegd.
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Afbeelding 5: NetScaler beschermt tegen het uitlekken van gevoelige gegevens, ongeacht het type gevaar dat aan de basis van het lek 
ligt. (Bron: whitepaper over NetScaler voor de datacenter security)

Oplossingen van Citrix Ready-partners tegen geavanceerde malware. NetScaler is niet in staat om 
alle vormen van geavanceerde malware rechtstreeks te detecteren. Toch bieden alle 
beveiligingsfuncties samen een aanzienlijke mate van bescherming tegen deze steeds groter 
wordende gevarencategorie. Zo is NetScaler in staat om de impact van malware te verkleinen door 
bijvoorbeeld combinaties van aanvalstechnieken tegen te houden, componenten die abnormaal 
applicatiegedrag veroorzaken of daarvan afhankelijk zijn, en pogingen van malware om gevoelige 
bedrijfsgegevens te stelen. De gegevens die NetScaler genereert bij een gebeurtenis in het netwerk of 
de applicatielaag kunnen ook worden gebruikt, meestal samen met andere eventstreams, om eerst 
de aanwezigheid van malware duidelijk te maken en daarna de precieze locatie ervan te bepalen. 
Verder zijn er oplossingen van Citrix Ready-partners die specifiek zijn ontwikkeld tegen geavanceerde 
malware en die bescherming kunnen bieden aan organisaties die extra veel risico lopen.

Bruikbaarheid garanderen
Moderne internetsystemen moeten absoluut worden beschermd tegen uitval. Wat echter minder voor de 
hand ligt, is dat problemen met het gebruik, zoals slechte prestaties of complexe of inconsistente procedures 
om toegang te krijgen tot internetsystemen, ook grote gevolgen kunnen hebben en dat de kans daarop 
alleen maar toeneemt. In tegenstelling tot de meeste beveiligingsoplossingen, die deze problemen alleen 
maar erger lijken te maken, probeert NetScaler de problemen actief aan te pakken met een combinatie van 
intelligent design en uitgebreide functionaliteit die specifiek is ontwikkeld om applicaties sneller te maken.

Hoge prestaties gegarandeerd. NetScaler heeft specifieke functionaliteit om organisaties te helpen 
bij het overwinnen van beveiligings-, netwerk- en applicatiegerelateerde prestatieproblemen, zoals:

• Geïntegreerde TCP-optimalisatie zoals geavanceerde buffering, windowscaling en technieken om om te 
gaan met congestie verhogen de systeemcapaciteit, zorgen voor minder pakketverlies en verbeteren de 
responstijd door een efficiëntere benutting van de beschikbare bandbreedte en serverbronnen.

• In-memory caching van statische en dynamische content (NetScaler AppCache™), gecombineerd 
met agressieve datacompressie (NetScaler AppCompress™), verminderen de overbelasting van 
het netwerk en de server en zorgen voor aanzienlijk betere responstijden bij de applicaties.

• NetScaler heeft speciale hardware voor SSL-acceleratie met support voor grote sleutels (2048-
bits en meer). Met NetScaler is er dus geen compromis nodig tussen beveiliging en 
gebruikerservaring. Beide zijn namelijk prima.

• Priority queuing is een QoS-mechanisme om inkomende requests te prioriteren op basis van het 
relatieve belang van de desbetreffende applicaties.
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• Aanwezigheid van een SPDY-gateway maakt het voor NetScaler mogelijk om dit steeds populairdere 
protocol te gebruiken. Het protocol optimaliseert hoe HTTP-requests en -responses via het netwerk 
worden verzonden zonder dat er iets hoeft te worden veranderd aan de applicaties aan serverzijde.

• NetScaler ActionAnalytics maakt volautomatische monitoring van de prestaties mogelijk, zodat 
zo nodig onmiddellijk actie kan worden ondernomen. NetScaler Insight Center™ is voor het 
systeembeheer een uitstekende manier om zicht te krijgen op eventuele problemen voordat die 
kunnen uitgroeien tot een echt probleem.

Naadloze toegang. NetScaler-features die de gevaren van gebruiksproblemen aanpakken door de 
gebruikerservaring te verbeteren op andere, niet-prestatiegerelateerde manieren, zijn support voor:

• Single Sign-On (SSO). Gebruikers hoeven maar één keer in te loggen. Ze worden door NetScaler 
volledig transparant ingelogd bij alle bronnen binnen een gegeven domein.

• Centrale authenticatie en autorisatie. Voor alle internetsystemen van de organisatie en voor 
alle devices van de gebruiker kunnen dezelfde uitgebreide services voor toegangsbeheer worden 
gebruikt. Dit vereenvoudigt de administratie van de mobiele gebruikers en het internetsysteem, 
en maakt een consistente gebruikerservaring mogelijk.

 
Betaalbaarheid en wendbaarheid
Een beveiligingsoplossing kan op nog een andere manier zelf een gevaar zijn, tenminste vanuit 
managementperspectief. Dit is het geval als de oplossing te veel kost of niet aansluit op de 
zakelijke doelen van de organisatie. Citrix heeft NetScaler daarom speciaal ontwikkeld en 
samengesteld om ook iets te doen aan deze uitdagingen.

Ongeëvenaarde consolidatie. NetScaler is de enige oplossing voor application delivery met load 
balancing, GSLB, SSL VPN-verbindingen enzovoort in één geïntegreerd en uiterst schaalbaar 
platform. Concurrerende oplossingen dwingen organisaties om voor een goede beveiliging van 
hun internetsystemen allemaal losse producten en devices aan te schaffen en die vervolgens te 
implementeren en te integreren. Met NetScaler SDX™ heeft de IT-afdeling alle flexibiliteit om de 
ADC-infrastructuur te consolideren. Het is namelijk mogelijk om maximaal tachtig aparte 
NetScaler-instances te implementeren op één platform.

Migratie naar de cloud. Cloud-ready NetScaler VPX™ virtual appliances maken de overstap naar 
enterprise cloud networks gemakkelijk. Deze oplossing is een volwaardige, uitsluitend op software 
gebaseerde versie van de NetScaler App Delivery Controller™ en biedt alle flexibiliteit om de 
mogelijkheden van NetScaler op het gebied van beveiliging en geoptimaliseerde prestaties te 
implementeren wanneer en waar dat maar nodig is, ofwel binnen de organisatie ofwel in een (cloud)
datacenter van een externe aanbieder. NetScaler VPX maakt het mogelijk om de webapplicaties en 
webservices van de organisaties veilig te draaien op de locatie die het beste uitkomt.

Support voor mobiele gebruikers. Wanneer het op enterprise mobility aankomt, kan NetScaler 
nog veel meer dan internetsystemen beschermen en optimaliseren. NetScaler biedt namelijk 
dezelfde services voor gerelateerde beheerinfrastructuur, met name voor Citrix XenMobile®. 
XenMobile is een uitgebreide oplossing voor het beheer van mobiele devices, apps en gegevens, 
zodat gebruikers de vrijheid hebben om te werken en te leven zoals zij willen. De IT heeft controle 
over de volledige mobiele omgeving en kan die tegelijk goed beveiligen. De gebruikers krijgen met 
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één klik op de knop toegang tot al hun mobiele, web-, SaaS- en Windows-apps vanuit de eigen 
appstore van de organisatie. Samen staan NetScaler en XenMobile garant voor:

• high availability voor belangrijke componenten van de mobilityinfrastructuur;
• extra beschermingslagen voor mobiele devices, apps en data;
• de mogelijkheid om het mobiel werken te schalen zonder dat medewerkers last hebben van 

onderbrekingen en zonder ingrijpende upgrades.
 
Conclusie
Bij een goede verdediging van uw organisatie op internet komt veel meer kijken dan het 
beschermen van een paar webapplicaties tegen malware. Ook het web backend moet goed 
worden afgeschermd, zodat native mobiele apps, SaaS-oplossingen en andere diensten die via de 
cloud worden aangeboden veilig kunnen blijven werken. Bovendien moet deze beveiliging 
afdoende bescherming bieden tegen andere, even vervelende soorten gevaren, zoals aanvallen 
tegen de applicatielaag, DoS-aanvallen en gebruiksproblemen.

Citrix NetScaler is de ideale aanvulling op oplossingen tegen geavanceerde malware. De NetScaler ADC:

• vermindert beveiligingsrisico’s door internetsystemen te beschermen tegen onder meer DoS-
aanvallen en aanvallen tegen de applicatielaag;

• vermindert het zakelijk risico door internetsystemen maximaal bruikbaar te maken en beter te 
laten presteren, wat de gebruikerservaring verbetert en zorgt voor extra klantenbinding;

• verlaagt de TCO door uitgebreide mogelijkheden te bieden om de infrastructuur te consolideren 
en bronnen optimaal te benutten;

• verbetert de wendbaarheid van de organisatie en de IT door de beveiliging en andere kritieke 
voorzieningen mogelijk te maken die de organisatie nodig heeft voor haar mobility-, 
consumerization- en cloud networksstrategie.

 
Voor meer informatie over de manieren waarop NetScaler uw kritieke internetsystemen kan 
helpen beveiligen kijkt u op www.citrix.nl/netscaler.
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