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Inleiding 
 

2009 was een jaar met focus op kostenbesparing en ICT investeringen met directe 
return. Gelukkig voor ons, zit Centix in een niche die een ROI op korte termijn erg 
makkelijk kan waarmaken. Daarenboven hebben wij gekozen voor samenwerkingen 
met gevestigde waarden als Citrix en VMWare. Deze beide bedrijven blijven ook 
voortdurend vernieuwen, zodat nog meer toegevoegde waarde in hun producten zit. 
Hieronder geven we U alvast een kort overzicht van de spectaculaire 
productvernieuwingen van beiden op het vlak van Desktop Virtualisatie. 
 
Tot slot willen we hier ook aankondigen dat Centix zijn expertise rond Virtualisatie nu 

ook inzet op een meer strategisch niveau: Cloud Computing Consultancy. Cloud Computing kan de nieuwste hype 
genoemd worden. Maar daarnaast biedt dit begrip vele optimalisatie-mogelijkheden voor een bestaande ICT 
architecturen (met virtualisatie als speerpunt !). Met deze nieuwe dienst zullen we onze Virtualisatie-kennis gebruiken 
om bedrijven en service providers te adviseren rond Cloud Computing. Deze adviezen omvatten strategische 
productkeuzes, business planning voor het uitbouwen van een interne cloud, integratie-strategie van een interne met 
een externe cloud; adviezen rond het gebruik van een Infrastructure cloud versus een application cloud; etc. 
 
Citrix XenDesktop4  VMware View4 
 
Met de komst van XenDesktop4 biedt Citrix een antwoord 
op alle Application Delivery scenario’s die een bedrijf of 
organisatie heeft. 
 
XenDesktop4 is meer dan de zuivere VDI oplossing. 
XenDesktop4 omvat namelijk: 
 

- XenApp voor shared hosted desktops of 
applicaties 

- XenApp voor applicatie virtualisatie en streaming 
- XenDesktop voor personal hosted desktops 
- Provisioning Server voor efficiënt server en 

desktop beheer 
- XenServer  als hypervisor 
- Essentials voor high-availability en management 

van de XenServer omgeving 
 
Vanaf nu kan U dus met 1 Citrix XenDesktop4 licentie 
alle Citrix oplossingen gebruiken in één enkele 
geïntegreerde oplossing. Door de combinatie van al deze 
technologieën kan nu een nog groter deel van Uw 
eindgebruikers aangesloten worden op de centrale 
desktops, hetgeen de business case interessanter maakt. 
Bovendien is ook het ICA protocol nog verder 
geperfectioneerd zodat grafisch zware toepassingen, 
USB randapparatuur en Multi-media  nu zonder 
problemen werken binnen Uw Citrix omgeving. 

 
 

 

 
 
Ook VMWare heeft zijn nieuwste versie van VDI 
oplossingen beschikbaar gesteld. Deze nieuwe View4 
Virtual Desktop suite brengt belangrijke verbeteringen en 
optimalisaties mee.  
 
Deze situeren zich vooral op vlak van het display 
protocol: PCoIP is het nieuwe protocol waarmee de end-
points de centrale desktops gevisualiseerd krijgen. PCoIP 
is geoptimaliseerd voor gebruik over WAN en LAN. Het 
gaat efficiënt om met bandbreedte, ondersteunt 
multimedia toepassingen en integreert eenvoudig USD 
randapparatuur. 
 
Samen met de andere bouwstenen, (ThinApp voor 
applicatie virtualisatie; View Manager 4 voor desktop 
provisioning, View Composer voor desktop image 
management) is deze oplossing een kost-efficiënte 
manier om Virtuele Desktops tot bij Uw eindgebruikers te 
brengen. 
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Centix groei 2009 

 
Specialisatie en kwaliteit lonen. Dankzij de voortgezette 
strategie van niche-consultant met exclusieve focus op de 
virtualisatie-technologiën, zijn we er in 2009 in geslaagd 
onze omzet quasi te verdubbelen. 
Een groeiend aantal klanten doet op onze diensten beroep 
voor het uittekenen, implementeren en onderhouden van 
hun Citrix of VMWare infrastructuur. 
 
Onze doelstellingen voor 2010 zijn een verdere significante 
groei en uitbreiding van ons team gecertifieerde consultants. 
 

End-of-life aankondigingen  
 
De end-of-life (EOL) datum is de dag waarop aktieve ondersteuning vanwege de software leverancier eindigt. Na 
deze datum worden geen nieuwe patches meer uitgebracht of kan U geen problemen meer registreren bij de hen. 
Natuurlijk blijft de technische documentatie en de knowledge base verder beschikbaar en willen we U vanuit Centix op 
best effort basis verder blijven ondersteunen. Volgende EOL data willen we graag onder de aandacht brengen: 
 
Citrix Access Gateway 2000 en Access Gateway 7.0 : EOL  31/12/2009 
 
Citrix Edgesight 4.5 en 5.1 : EOL 25/03/2010 
 
Citrix Provisioning Server 4.5 : EOL 01/03/2010 
 
Citrix WANScaler 6501, 6510, 6520, 6820 : EOL 31/12/2009 
 
VMWare ESX 2.5 : EOL 15/06/2010 
 
Over Centix 
 
LinkedIn Group: Centix heeft zijn eigen stek op LinkedIn. Wil U op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 
Centix, of van technologische evoluties rond de Virtualisatie technologiën meer in het bijzonder, sluit U dan aan. Zoek 
de groep ‘Centix Friends’ op LinkedIn en stuur ons Uw ‘request to join’. Vanaf dan volgt U ons op de voet ! 
 
Certificaties: Centix hecht veel belang aan de continue opleiding van onze Consultants in de nieuwste Virtualisatie-
technologiën. Centix heeft 2 Citrix Certified Enterprise Administrators (CCEA), en 2 Citrix Certified Netscaler 
Engineers. Daarnaast tellen we nu 4 VCP’s en 6CCA’s.  
 
Centix is een consultancy-bedrijf dat zich positioneert als Competence Center in de virtualisatie- en centralisatie-
technologiën. Wij begeleiden onze klanten doorheen de hele levenscyclus van een virtualisatie-project. Dit kan starten 
met strategisch advies rond virtualisatie/consolidatie. Vervolgens kunnen onze IT-architecten U helpen bij het 
uittekenen van een technische architectuur op maat van Uw behoeften. Deze architectuur-diensten worden dikwijls 
geapprecieerd in de vorm van een audit van bestaande Citrix- of VMware omgevingen. Onze gecertificeerde 
consultants staan U graag bij bij de implementatie en opvolging van deze omgevingen. 
 
De ervaring van Centix is gematerialiseerd in het Gold partnership met Citrix en het Enterprise partnership met 
VMware. Onze klanten bevinden zich in diverse sectoren: Overheid, Logistiek, Industry, Banking, Services. 
 
 
Wenst U meer informatie rond één van de onderwerpen van deze nieuwsbrief, of wenst U een vrijblijvende afspraak 
om Uw ICT Consolidatie of Virtualisatie problematiek, te bespreken? Aarzel dan niet, en neem contact op: 
 
Centix BVBA  Olsenesteenweg 56   Tel.  +32 9 222 5 888  wilfried.baeten@centix.be 
Wilfried Baeten  9770 Kruishoutem  Mob.+32 473 70 52 69  www.centix.be  
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