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POPIS PRODUKTU
Univerzální dokovací stanice (tedy dokovací stanice, které nejsou vázány na žádný konkrétní typ, řadu ani
značku notebooku) nejsou schopny tzv. klonování MAC adresy připojeného notebooku/tabletu – směrem
k firemní síti vždy předkládají MAC adresu svého vlastního LAN portu. To znamená, že se do sítě mohou
teoreticky pokusit připojit jakékoliv notebooky připojené do této dokovací stanice, tedy i ty, které nemají
povolení síťového správce. Z tohoto důvodu mohou univerzální dokovací stanice ve firmách se striktně
zabezpečeným přístupem znamenat z pohledu bezpečnosti úzké hrdlo.
i-tec Docker Pro řeší problematiku klonování MAC adres.
Jedná se o softwarovou nástavbu, která dokáže prakticky na všech strojích vybavených současnými operačními
systémy Windows replikovat MAC adresu notebooku (a to nejen jeho samotného LAN adaptéru, ale rovněž i MAC
adresu Wi-Fi, případně Bluetooth adaptérů) do všech dokovacích stanic i-tec, vybavených LAN portem.
Jaké jsou vlastnosti i-tec Docker Pro?
Po instalaci se v operačním systému spouští servisní služba, která poběží na pozadí a která je schopná
rozpoznat, zda byla k notebooku připojena dokovací stanici i-tec.
Provádí se klonování MAC adresy – ať již automatické, nebo manuální.
i-tec Docker Pro uživateli umožňuje zvolit si sadu programů, které se mají automaticky spouštět po
připojení k dokovací stanici
Administrátor má v i-tec Docker Pro vždy plnou kontrolu: pod svým heslem většinu funkcí (vč. klonování
MAC adresy) povolit či zakázat – tím zabezpečit transparentnost rozdílných přístupových práv
jednotlivých uživatelů, dle potřeby společnosti
Kompatibilita
i-tec Docker Pro funguje se všemi notebooky vybavenými Windows 10
i-tec Docker Pro automaticky detekuje všechny dokovací stanice i-tec, které jsou vybaveny LAN portem
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VLASTNOSTI PRODUKTU
Podporované operační systémy: Windows 10
Instalace programu pouze s administrátorskými právy
Nastavování funkcí (povolování klonování, automatické spouštění programů apod.) má právo pouze
administrátor
i-tec Docker Pro běží jako služba na pozadí Windows
i-tec Docker Pro je lokalizován do následujících jazyků:
čeština
angličtina
němčina
španělština
francouzština
italština
polština
Aplikace běží v 30denním zkušebním režimu, poté je nutné (pro zachování funkce klonování MAC
adresy) provést registraci
Aplikace podporuje korporátní instalaci ze serveru (včetně instalace registrované verze)
Podporované dokovací stanice:
i-tec Thunderbolt; 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery (TB3HDMIDOCK)
i-tec USB-C / USB-A 3.0 3x 4K Docking Station + Power Delivery (CATRIPLE4KDOCKPD)
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery (CADUAL4KDOCKPD)
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station (CADUAL4KDOCK)
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station with Power Delivery (C31DUALDOCKPD)
i-tec USB-C Metal 4K Docking Station with Power Delivery (C31METAL4KDOCKPD)
i-tec USB-C Low Profile Docking Station (C31FLATDOCKPD)
i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA (C31TRAVELDOCKPD)
i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data (C31MINIDOCK4KPD)
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI (U3HDMIDVIDOCK)
i-tec USB 3.0 Metal Docking Station (U3METALDOCK)

SPECIFIKACE
Produktové číslo i-tec

Popis produktu & EAN
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Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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