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OPIS PRODUKTU
Uniwersalne stacje dokujące (tj. Stacje dokujące, które nie są powiązane z żadnym typem, serią lub marką
laptopa) nie są zdolne do tak zwanego klonowania adresu MAC podłączonego do nich laptopa / tabletu - zawsze
przesyłają swój własny adres MAC portu LAN do sieci. Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że każdy
laptop podłączony do takiej stacji dokującej może uzyskać połączenie z siecią firmową nawet otrzymał takich
uprawnień od administratora. Z tego powodu uniwersalne stacje dokujące mogą być słabym punktem z punktu
widzenia bezpieczeństwa w firmach o ściśle ograniczonym dostępie.
i-tec Docker Pro rozwiązuje problemy z klonowaniem adresów MAC
Jest to rozszerzenie oprogramowania, które może wirtualnie replikować adres MAC laptopa (nie tylko adres
adaptera LAN, ale także adres MAC karty Wi-Fi lub Bluetooth) na wszystkich komputerach wyposażonych w
najnowsze systemy operacyjne Windows do wszystkich stacji dokujących i-tec wyposażonych w port LAN.
Jakie są właściwości i-tec Docker Pro?
Po instalacji system operacyjny uruchamia usługę, która działa w tle i jest w stanie wykryć, czy stacja
dokująca i-tec została podłączona do laptopa.
Przeprowadzane jest klonowanie MAC - automatyczne lub ręczne.
i-tec Docker Pro pozwala wybrać zestaw programów, które będą automatycznie uruchamiane po
podłączeniu do stacji dokującej.
Administrator zawsze ma pełną kontrolę nad i-tec Docker Pro: po wprowadzeniu hasła aktywuje lub
dezaktywuje większość funkcji (w tym klonowanie adresów MAC) ; zapewniając w ten sposób
przejrzystość różnych praw dostępu poszczególnych użytkowników, zgodnie z wymogami organizacji.
Zgodność
i-tec Docker Pro działa ze wszystkimi laptopami wyposażonymi w system Windows 10
i-tec Docker Pro automatycznie wykrywa wszystkie stacje dokujące i-tec wyposażone w port LAN
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CECHY PRODUKTU
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
Instalacja programu tylko z uprawnieniami administratora
Ustawienia funkcji (włączanie klonowania, automatyczne uruchamianie programu itp.) Są włączane tylko
przez administratora
i-tec Docker Pro działa jako usługa Windows w tle
i-tec Docker Pro jest zlokalizowany w następujących językach:
Czeski
Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Francuski
Włoski
Polski
Aplikacja działa w 30-dniowym trybie próbnym, następnie musisz się zarejestrować (aby zachować
funkcję klonowania adresów MAC)
Aplikacja obsługuje instalację korporacyjną z serwera (w tym instalację zarejestrowanej wersji)
Obsługiwane stacje dokujące:
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)

SPECYFIKACJA
Kod produktu i-tec
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W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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