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Využijte software i-tec Docker Pro a získejte při používání vaší dokovací stanice i-tec mnoho dalších funkcí navíc!
i-tec Docker Pro si mohou bezplatně nainstalovat a zaregistrovat všichni uživatelé, bez ohledu na to, zda je
jedná o koncové spotřebitele či firmy.    

ZÁLOHOVÁNÍ DAT Zálohujte si snadno vaše uživatelská data v prostředí Windows 10, a to buď ručně či
automaticky. Stačí, když k vaší dokovací stanici připojíte i-tec jakoukoliv diskovou jednotku (USB Flash, pevný
disk či SSD disk), a získáte následující možnosti:  

Výběr složek / adresářů, které mají být automaticky zálohovány
Způsob zálohování (automatický nebo manuální)
Přírůstkové denní nebo hodinové zálohování (po počáteční plné záloze)
Možnost zálohování na více disků
Ochranu vašich dat

Po první plné záloze dat je možné automaticky či ručně spouštět přírůstkové zálohy (tzn. pouze změněné či
nové složky a soubory), které zajišťují spolehlivou, přitom rychlou ochranu dat, případně jejich obnovu v případě
jejich ztrátě či poškození. Zálohovat můžete na více paměťových médií, takže si můžete chránit data ještě lépe –
například jeden disk s kopií vašich dat ve vaší kanceláři, druhý disk doma. Funkce zálohování i-tec Docker Pro
jsou povoleny pro všechny dokovací stanice i-tec a všechna externí zálohovací zařízení připojitelná do dokovací
stanice i-tec, včetně úložných zařízení třetích stran.  

 

KLONOVÁNÍ MAC ADRESY

i-tec Docker Pro dokáže – bez ohledu na značku nebo model použitého notebooku nebo tabletu – klonovat
nativní jeho MAC adresu do portu LAN v dokovací stanici. Výhoda této funkce je zřejmá: při práci
v zabezpečeném prostředí, kde lze k podnikové síti připojit pouze předdefinovanou sadu MAC adres, bude
dokovací stanici s vlastní MAC adresou přístup odepřen. Aktivace funkce klonování MAC však znamená, že
dokovací stanice jednoduše přijme MAC adresu notebooku a umožní tak bezproblémové připojení k firemní síti.
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/DockerPro/i-tec DockerPro 2.0.zip
https://i-tec.cz/dockerpro-sw/


 

VAŠE OBLÍBENÁ PRACOVNÍ PLOCHA

Spouštíte v práci každý den stejnou sadu aplikací každý den v kanceláři? S i-tec Docker Pro může být tato rutina
minulostí. Jednoduše si definujte své oblíbené aplikace a Docker Pro je spustí, když k notebooku připojíte vaši
dokovací stanici i-tec.  

BEZPEČNÉ ODPOJENÍ DOKOVACÍ STANICE

Spěcháte na schůzku nebo domů? Potřebujete váš notebook snadno a rychle odpojit od dokovací stanice? i-tec
Docker Pro vám umožní ze systému bezpečně odpojit všechna zařízení (včetně flash disků, pevných disků atd.)
jediným kliknutím. To znamená, že se již nemusíte obávat rizika poškození zařízení a poškození cenných dat
v důsledku nesprávné odpojení. Po správném odpojení se rovněž nastavení adresy MAC vrátí k původnímu
nastavení operačního systému.  

 

KOMPATIBILITA BEZ OHLEDU NA ZNAČKU

i-tec Docker Pro je kompatibilní s jakoukoliv značkou a modelem notebooku nebo tabletu, stačí, aby běžel na
operačním systému Windows 10. Instalace je jednoduchá a rychlá, a to i s podporou hromadné instalace
v korporátním prostředí.   Tato aplikace vylepšuje uživatelský zážitek s dokovací stanicí i-tec, umožňuje
například klonování MAC adresy a zálohování dat. Software nicméně neslouží jako ovladač dokovací stanice.
Návod na instalaci ovladače najdete v uživatelské příručce.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
Docker Pro NENÍ ovladač dokovací stanice.
Podporované operační systémy: Windows 10
i-tec Docker Pro si mohou bezplatně nainstalovat a zaregistrovat všichni uživatelé, bez ohledu na to, zda
je jedná o koncové spotřebitele či firmy
Instalace programu je možná pouze s administrátorskými právy
Nastavování funkcí (povolování klonování, zálohování, automatické spouštění programů apod.) je možné
v administrátorském modulu
i-tec Docker Pro běží jako služba na pozadí Windows
i-tec Docker Pro je lokalizován do následujících jazyků: čeština, angličtina, němčina, španělština,
francouzština, holandština, italština a 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 Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W (TB3CDUALDPDOCKPD)

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
(TB3HDMIDOCKPLUS)

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 / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W (CADUA4KDOCKPDL)
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https://i-tec.cz/cz/produkt/tb3cdualdpdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/tb3hdmidockplus/
https://i-tec.cz/cz/produkt/tb3hdmidock/
https://i-tec.cz/cz/produkt/catriple4kdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/cadual4kdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/cadua4kdockpdl/


i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station (CADUAL4KDOCK)

i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W (C31TRIPLEDOCKPD)

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 Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W (C31FLATDOCKPDPLUS)

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD (C31POCKET4KDOCKPD)

i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA (C31TRAVELDOCKPD)

i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W (C31HDD4KDOCKPD)

i-tec USB-C Flat Docking Station + Power Delivery 60W (C31FLATDOCKPDV2)

i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data (C31MINIDOCK4KPD)

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W (C31NANODOCKLANPD)

i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W (C31NANODOCKPD)

i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI (U3HDMIDVIDOCK)

i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA (U3TRAVELDOCK)

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

DOCKERPROSW i-tec Docker Pro (v 2.2)
EAN:

Hardware

Typ sběrnice -

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační
systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje
automaticky.

Další vlastnosti

Barva

Materiál

Rozměry produktu (DxŠxV)

Váha produktu (bez obalu)

Váha produktu (vč. obalu)

Rozměry balení (DxŠxV)

Servis

Záruční doba 2 roky
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https://i-tec.cz/cz/produkt/cadual4kdock/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31tripledockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31dualdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31metal4kdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31flatdockpdplus/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31pocket4kdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31traveldockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31hdd4kdockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31flatdockpdv2/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31minidock4kpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31nanodocklanpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/c31nanodockpd/
https://i-tec.cz/cz/produkt/u3hdmidvidock/
https://i-tec.cz/cz/produkt/u3traveldock/


Technická podpora celoživotní

Obsah balení

 

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