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 Citrix XenAppنرم افزار سیتریکس 

می توانید تمامی نرم افزارهای تحت  با برنامه سیتریکس به همراه تکنولوژی ترمینال سرویس مایکروسافت،
ویندوز و یا حتی تحت وب خود را بصورت متمرکز و مجازی در هر زمان و هر مکان در اختیار کاربران خود بگذارید. 
تنها با یک بار نصب برنامه های مورد نیاز روی سرورهای مرکز کامپیوتر شرکت یا سازمان ، امکان استفاده 

 همزمان تمامی کاربران دور و نزدیک فراهم میشود.

میلیون کاربر در سراسر جهان در حال استفاده میباشد که این  ۰۱۱توسط بیش از  XenAppر برنامه در حال حاض
 خود نشانگر سازگاری این سیستم با انواع برنامه های مختلف میباشد.

متمرکز کردن برنامه ها و بانک های اطالعاتی در مراکز کامپیوتر )دیتا سنترها( هزینه نگهداری و کنترل دسترسی 
( به گذشته تعلق  Replicationرا بطور چشم گیری کاهش میدهد و مسائلی مانند یکسان سازی اطالعات ) ها

 خواهد داشت.
. 

این برنامه سیتریکس بدون نیاز به هرگونه تغییر در سورس برنامه ها و یا ایجاد تغییر در ساختار فعلی نصب و 
سرور/کالینتی را کامال حذف میکند و کاربران تنها با داشتن یک ارتباطات شبکه ای ، قسمت کالینتی برنامه های 

مرورگر میتوانند برنامه ها را اجرا کنند. سیتریکس از سرویس ترمینال سرور ویندوز مایکروسافت برای تحقق چنین 
امری استفاده می نماید. جهت عملکرد صحیح این تکنولوژی می بایست الیسنس های مرتبط با برنامه 

 س و ترمینال سرور مایکروسافت تهیه گردد.سیتریک
 

 

 

 

 

 Citrix XenAppبرخی از قابلیت های سیتریکس 

 

 دسترسی به برنامه های مختلف و پرینت آن در هر زمان , مکانی برای کاربران -
 ارائه برنامه های ویندوزی از طریق وب به کاربران -
 نبدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی دستگاه کاربرا -
 کاهش هزینه سخت افزاری کاربران بدون نیاز به ارتقاء -
 ارائه برنامه های تحت وب به کاربران با امکانات اضافی -
- real time  آنالین بودن سیستم و مشاهده تمامی اطالعات برای تمامی کاربران به صورت- 

 زمان قابلیت آپدیت نرم افزارهای ارائه شده به کاربران با کمترین هزینه و -
 قابلیت کنترل کاربران در حال استفاده از نرم افزارها و تنظیم سطوح دسترسی -
 به زیر ساخت تمامی برنامه ها load balancingاضافه کردن الیه های امنیتی و  -
 متمرکز کردن اطالعات و باال بردن ضریب امنیتی شبکه و داده های آن -
 افزایش توانایی سرویس دهی در حجم باال -
قابلیت اجرای نرم افزارهای تحت ویندوز بر روی دستگاه هایی با سیستم عاملهای لینوکس ، اپل مکینتاش ،  -

 …آندروید ، ویندوز موبایل ، بلک بری ، آیفون ، آی پد ، جاوا یونیکس و 

 بدون کوچکترین مشکل و خطا در هنگام پرینت-
 …و ادغام و  Replicationراه حل مناسبی برای دورکاری سازمانی , حذف  -
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 :Citrix XenAppانواع نسخه های مختلف نرم افزار 

 

  Citrix XenApp Fundamental Edition 
کاربره و  01یا  5کاربر دورکار دارند و این نسخه سیتریکس در تعداد  01این نسخه برای مشتریانی مناسب است که حداکثر تا 

 در را  Load Balanceو  Clusteringباالتر قرار دارد و برای شرکت های کوچک و متوسط مناسب است. این نسخه امکان 

 .دهد نمی قرار اختیار

 

Citrix XenApp Advanced Edition 
کاربره و باالتر قرار دارد و  01کاربر دورکار دارند و در تعداد بیشتر از  51این نسخه برای مشتریانی مناسب است که حداکثر تا 

 می قرار اختیار در را  Load Balanceو  Clusteringبرای شرکت های متوسط و بزرگ مناسب است. این نسخه امکان 

 .دهد

Citrix XenApp Enterprise Edition 
کاربره و باالتر قرار دارد  51کاربر دورکار دارند و در تعداد بیشتر از  011این نسخه برای مشتریانی مناسب است که حداکثر تا 

و برخی امکانات پیشرفته  Load Balanceو  Clusteringو برای شرکت های بزرگ مناسب است. این نسخه امکان 

Redundancy قرار می دهد. را در اختیار 

 

Citrix XenApp Platinum Edition 
کاربره و باالتر قرار دارد و  011کاربر دورکار دارند و در تعداد بیشتر از  011این نسخه برای مشتریانی مناسب است که بیش از 

امکانات و کلیه  Load Balanceو  Clusteringمناسب است. این نسخه امکان  Enterprise و بزرگ  برای شرکت های

 .دهد می قرار اختیار در را ها سرویس و  Applicationدر سطوح مختلف پایگاه داده و سطح  Redundancyپیشرفته 
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