Conecto Managed NetScaler
(Citrix ADC)
Lad os sikre en toptunet drift af din NetScaler — og fokuser på forretningen
Conecto Managed NetScaler (Citrix ADC) er en løsning, hvor
vi håndterer den fulde drift af din NetScaler. Løsningen er
bygget på vores mangeårige erfaring med drift af NetScaler
og alle de funktioner, den understøtter.
Den værdi, som NetScaleren bibringer virksomheden, er
også et resultat af, hvordan den håndteres. NetScaleren er
et omfattende og til tider komplekst produkt, der løbende
skal vedligeholdes og ”tunes” for at leve op til forventningerne. Her betyder et indgående kendskab til produktet og
virksomhedens udvikling absolut alt, for at få det optimale
ud af løsningen og investeringen. Derfor tilbyder Conecto et
samarbejde, hvor vi drifter din NetScaler — så du trygt kan
koncentrere dig om at drive forretningsudviklingen.
Solid metodik bag skræddersyet drift sikrer performance
Løsninger er IKKE ens, alene fordi kunder har hver deres
unikke behov. Derfor tilbyder vi to løsninger: Basic og Advanced, som begge kan skræddersyes til netop dine behov
og ønsker. Begge løsninger er bygget op omkring en fast
metodik og kan leveres med tilpasset SLA, som understøtter forretningens behov. Dette sikrer, at løsningen opfylder
kravet om optimal performance samt stabil og sikker drift.
Conecto Managed NetScaler — Basic
Basic løsningen er et godt udgangspunkt for håndtering af
NetScaler og sikrer, at denne aldrig er det svage led i leverancen af services til din forretning. Basic inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Patchning, overvågning og backup
Proaktiv sikkerhedsvurdering
ITSM-håndtering (Changes, Incidents og Requests)
Rapportering og arkitekturrådgivning
Fast kendt økonomi
Licensoverblik
Overvågning af certifikater
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Conecto Managed NetScaler — Advanced
Advanced bygger videre på Basic og inkluderer alle elementerne fra Basic, kombineret med en eller flere avancerede
funktioner. Endvidere kan man tilvælge f.eks. en service,
som indeholder onsite-dage med forretningsorienteret
sparring.
Advanced løsningen sikrer dig en skræddersyet understøttelse af de avancerede funktioner, der benyttes for at
bibringe din forretning værdi bl.a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rewrite URL oversættelse
Web Caching
Application firewall
Advanceret Load Balancing (L4 og L7)
AAA håndtering
ADFS Proxy
SAML (Service Provider og Identity Provider)
2-Factor Autentication
SSL offloading
Network Address Translation (INAT, RNAT, NAT64)
Content Switching

Uanset om du ønsker, at vi overtager driften af en eksisterende løsning eller varetager opbygningen af en ny, kan du
trygt overlade os driften af din NetScaler.
Vil du vide mere?
Vil du gerne høre mere om Conecto, vores kompetencer
på Citrix og NetScaler, så kontakt os endelig på mail eller
telefon!
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Kontakt os for mere information
Tlf: +45 3336 3738
Mail: info@conecto.dk
TLF: +45 3336 3738
INFO@CONECTO.DK

