
Naadloze oplossing voor  
vereisten op het gebied van 
veiligheid en connectiviteit

Organisatie   De IT-manager 
Internationaal    Patrick Black 
opererende   

Achtergrond:
Na een interne productiviteitsevaluatie kreeg Patrick de opdracht  

nieuwe en bestaande werkplekken wereldwijd uit te rusten met 

dezelfde connectiviteitsopties, met ondersteuning voor hot-desking. 

De werkplekken waren bestemd voor traders en  

administratiemedewerkers en moesten binnen een aantal maanden 

worden uitgerold.  De IT-reseller bracht Patrick in contact met het 

verkoopteam van Kensington voor assistentie bij het bepalen van de 

beste oplossing.

De uitdaging:
Patrick wees zijn vereisten prioriteit toe.

1. USB-poortversleuteling behouden
Dockingstations met ethernet-aansluitingen maken zich vaak bij 

het netwerk bekend in plaats van het ID en de machtigingen van de 

laptop door te geven.  Voor de bank was het van cruciaal belang dat 
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USB-poortversleuteling van de laptop niet kon worden omzeild door de 

USB-poorten van het dock.

2. Universele laptopcompatibiliteit
De IT-hardware van de medewerkers is gedecentraliseerd, waarbij elke 

afdeling verantwoordelijk is voor het eigen budget.  Een vereiste voor 

Patrick was ondersteuning voor verschillende modellen en merken 

laptops. De eis van een apparaat-onafhankelijke  oplossing betekende 

dat docks van laptopfabrikanten niet in aanmerking kwamen.

3. Ondersteuning voor meerdere  
besturingssystemen
De IT-organisatie verzocht om ondersteuning voor Windows 7 en  

Windows 10.

4. Vereenvoudigde gebruikservaring
De bank introduceerde flexibele werkplekken die vooraf kunnen 

worden gereserveerd. Om de gebruiker van dit hot-deskscenario niet 

in verwarring te brengen, moest Patrick werkplekken met dezelfde 

connectiviteitsprofielen uitrusten. 



Meer informatie: 
www.Kensington.com/connectivity
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5. Dubbele video-uitgang
Een groot aantal bankmedewerkers koos voor kleine Ultrabooks 

met kleinere schermen, uitgaande van de productiviteitswinst bij 

het gebruik van de extra monitoren. Patrick eiste een oplossing die 

meerdere beeldschermen ondersteunde. 

6. Gebruiksondersteuning
Ondersteuning voor gecentraliseerde software-updates met  

bedrijfssoftware.  

7. Bedrade betrouwbaarheid
Traders moeten constant verbonden zijn. Dit maakte bedrade  

ethernetconnectiviteit tot absolute voorwaarde.

  

De oplossing:
Patrick consulteerde Kensington en testte de  
universele docks met enkele video-uitgang SD3000 
en dubbele video-uitgang SD3500.

Na een aantal tests adviseerde Patrick de dubbele video-uitgang 

SD3500. De bank heeft het dock inmiddels al bij 1000 werknemers 

uitgerold. De SD3500 kan overweg met elk merk laptop met  

Windows 7 of hoger of Mac OS X. De bankmedewerkers sluiten 

eenvoudig een USB-kabel aan op hun laptop om zo de monitoren op 

de werkplek, de netwerkverbinding het toetsenbord en de muis te 

integreren.

Patrick paste samen met Kensington hun Enterprise Server software 

aan om te zorgen dat USB-poortversleuteling lockdowns voor iedereen 

die andere applicaties op hun laptop wilden installeren, was  

gegarandeerd. Patrick kon samen met Kensington de netwerkauthen-

ticatie van het dock  en het MAC ID van de laptop regelen zodat het 

netwerk van de bank beveiligd was tegen ongeautoriseerde inbraken.  

• Dubbele HD-video-uitvoer via HDMI-, VGA- of DVI-aansluitingen
• Corporate Install-functie waarmee systeembeheerders het grafische stuurpro    
   gramma kunnen installeren via een Microsoft®-server
• Geoptimaliseerd voor Windows-laptops en opvouwbare 2-in-1-apparaten om één     
   USB-poort te veranderen in 6 USB-poorten
• Universele USB-aansluiting voor probleemloos gebruik
• Supersnelle gegevensoverdracht tot 5 Gbps
• Gigabit Ethernet-verbinding voor bekabeld netwerk en internettoegang
• DVI-naar-VGA- en DVI-naa-HDMI-adapters bijgesloten voor grotere  
  compatibi liteit met diverse beeldschermen

SD3500v USB 3.0 universeel docking  
station - K33972EU


