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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een object van een Duo lichtgewicht Directory Access Protocol
(LDAP) kunt configureren via REST API en dit object in het verbindingsprofiel van Remote Access
VPN (RA VPN) kunt gebruiken als een secundaire bron voor verificatie op Firepower Threat
Defense (FTD), beheerd door Firepower Apparaatbeheer (FDM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Basiskennis van RA VPN-configuratie op FDM.●

Basiskennis van REST API en FDM REST API Verkenner.●

Cisco FTD versie 6.5.0 en hoger beheerd door Cisco Firepower Devices Manager (FDM).●

FTD geregistreerd met het slimme licentiepatroon met Door export gecontroleerde functies
ingeschakeld (om het tabblad RA VPN-configuratie mogelijk te maken).

●

AnyConnect-licenties zijn ingeschakeld (alleen APEX, Plus of VPN).●

Gebruikte componenten



De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco FTD-versie 6.5.0-15●

Cisco AnyConnect Secure Mobility Clientversie 4.7.1076●

Postman of een ander API-ontwikkelingsmiddel ●

Dubbele webaccount ●

 De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de
mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Van FTD versie 6.5 kunt u met behulp van REST API rechtstreeks het Duo LDAP Identity Source-
object in het RA VPN-profiel gebruiken voor secundaire verificatie.

Vóór deze versie werd tweeledige verificatie alleen ondersteund via Duo Proxy en RADIUS.

Verificatiestroom

Verificatiesnelheid verklaard



De gebruiker initieert een VPN-verbinding voor externe toegang naar de FTD en geeft een
gebruikersnaam en wachtwoord voor Primaire verificatie.

1.

FTD stuurt de authenticatieaanvraag naar de primaire authenticatieserver.2.
Zodra de primaire authenticatie succesvol is, stuurt FTD een verzoek om secundaire
authenticatie naar de Duo LDAP server.

3.

Duo authenticeert de gebruiker vervolgens, afhankelijk van de ingang voor secundaire
authenticatie (druk, passcode, telefoon).

4.

Duo reageert op de FTD om aan te geven of de gebruiker echt is geauthentificeerd.5.
Als de secundaire verificatie succesvol was, stelt FTD een externe VPN-verbinding in.6.

Configureren

Om de configuratie te voltooien, moet u rekening houden met deze punten:

Configuratie van Duo-beheerportal

Stap 1 . Meld u aan bij uw Duo-account (https://admin.duosecurity.com).

Navigeer naar Toepassingen > Bescherm een toepassing.

Stap 2 . Selecteer uw verificatietoepassing als Cisco ASA SSL VPN.

Integratie Key, SECRET Key, en API hostname worden gebruikt terwijl Duo LDAP object via
REST API wordt toegevoegd.

https://admin.duosecurity.com/


Opmerking: Selecteer Cisco Firepower Threat Defense niet omdat deze wordt gebruikt om
Duo toe te voegen als een proxy-server.

Stap 3. Maak een gebruikersnaam en activeer Duo Mobile op het eindapparaat.

Voeg jezelf toe aan de website van het wolkenbeheer van Duo. Navigeer naar Gebruikers > Add
Gebruikers

N.B.: Zorg ervoor dat de eindgebruiker de Duo-app heeft geïnstalleerd.

Handmatige installatie van een Duo-toepassing voor iOS-apparaten

Handmatige installatie van de Duo-toepassing voor androïde apparaten

https://apps.apple.com/us/app/duo-mobile/id422663827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duosecurity.duomobile&hl=en


Stap 4. Voeg uw telefoonnummer toe voor de automatische generatie van code.

Stap 5. Selecteer Activeren Duo Mobile.

Stap 6 . Selecteer de optie Duo mobiele activeringscode genereren. 

Stap 7. Selecteer Instructies per sms verzenden.



Stap 8. Klik om de app Duo in te schrijven op de link in het sms. Uw accountgegevens kunnen
worden weergegeven in het gedeelte Apparaatinfo, zoals in de afbeelding.

Configuratie van POSTMAN

Stap 1 . Start de API-verkenner van de FTD op een browser.

Navigatie in naar https://<FTD Management IP>/API-verkenner

Voor de weergegeven configuratie wordt de volgende URL gebruikt: https://10.197.224.99/api-
explorer  Dit bevat de volledige lijst API die op de FTD beschikbaar is.

Het is verdeeld op basis van de hoofdfunctie met meerdere GET/POST/PUT/DELETE verzoeken
die door de FDM worden ondersteund.

https://10.197.224.99/api-explorer
https://10.197.224.99/api-explorer


Opmerking: In dit voorbeeld hebben we POSTMAN als API gebruikt.

Stap 2. Voeg een postermanverzameling voor Duo toe.

Geef een naam voor de collectie.



Bewerk het tabblad autorisatie en update het type naar document 2.0 



Stap 3. Voeg een nieuw verzoek toe om een logbestand met POST-aanvraag aan de FTD te
maken om het token te geven voor het autoriseren van POST-/GET aanvragen.





De inhoud van het POST-verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

Type Ruw - JSON (sollicitatie/json)
subsidie_
type wachtwoord

usernam
e

Admin Gebruikersnaam voor inloggen bij
de FTD

wachtwo
ord

Het wachtwoord dat gekoppeld is aan de
beheerder-gebruikersaccount

Aanvraag achteraf: https://<FTD Management IP>/api/fdm/recent/fdm/token



Het lichaam van de respons bevat het toegangspakket dat wordt gebruikt om alle
PUT/GET/POST-verzoeken van de FTD te verzenden.

Stap 4 . Maak een verzoek om interfacegegevens te verkrijgen waarmee Duo bereikbaar is.



Het tabblad autorisatie moet het volgende bevatten voor alle daaropvolgende GET/POST-
verzoeken:

Type Token onder
Toke
n

Het toegangstoken dat is ontvangen door de
inlognaam van het POST-verzoek uit te voeren

 
RAADPLEGING: https://<FTD Management IP>/API/fdm/most/devices/default/interfaces



Het lichaam van de respons bevat de interface-informatie (versie, naam, id, type).

Stap 5 . Voeg verzoek om DuoLDAPIIdentitySource toe om het Duo LDAP-object te maken. 



De inhoud van de POST-aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

Name Naam voor Duo LDAP-object

apiHostname Duo-hostname ontvangen van Duo-
beheerportal

haven 636
onderbreking 60 seconden

integratieSleutel Ik heb ontvangen van het admin-portaal van
Duo

geheimesleutel Van Duo-beheerportal ontvangen

Opmerking: De time-out wordt voor dit document als 60 seconden toegevoegd. Voeg de
instellingen toe volgens de netwerkomgeving.

De URL en het steekproeflichaam voor POST kunnen van de API explorator worden gekopieerd. 

Aanvraag achteraf: <FTD Management IP>/api/fdm/Nieuwste/object/tweevoudige bronnen



Het lichaam van respons toont de configuratie van Duo klaar om naar het apparaat te worden
geduwd.



FDM configureren

Stap 1 . Controleer dat het apparaat is geregistreerd op Smart Licensing.

Stap 2 . Controleer of AnyConnect-licenties op het apparaat zijn ingeschakeld.



Stap 3 . Controleer de door export gecontroleerde functies in het token beschikbaar zijn.

Duo-certificaat toevoegen aan FDM 

U moet het CA-certificaat van de Duo-website downloaden en aan FDM toevoegen, zodat LDAP
via SSL kan werken.

Stap 1. Meld u aan bij FDM en navigeer vervolgens naar objecten > Certificaten > Vertrouwde CA-
certificaten toevoegen.

Stap 2. Geef een naam voor het certificaatobject en voeg het CA-certificaat toe dat is gedownload
van https://duo.com

https://duo.com


Stap 3 . Plaats het certificaat op het apparaat.

Lokale gebruiker maken voor primaire verificatie

Stap 1. Navigeer naar objecten > Gebruikers en klik op + om een nieuwe gebruiker toe te voegen,



zoals in de afbeelding.

Stap 2 . Voeg de gebruikersnaam en de wachtwoordgegevens toe en klik op OK, zoals in de
afbeelding.

Opmerking: Dit document gaat ervan uit dat RA VPN al is geconfigureerd.  Raadpleeg het
volgende document voor meer informatie over het configureren van RA VPN op FTD

/content/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-ravpn.html


beheerd door FDM.

Binding Duo-object aan RA VPN op FDM 

Stap 1 . Bind het Duo-object als de secundaire verificatiemethode in VPN-toegang op afstand.

Navigeer naar Remote Access VPN en bewerk het betreffende verbindingsprofiel, zoals in de
afbeelding.

Selecteer Local IdentitySource als primaire identiteitsbron en Duo als secundaire identiteitsbron.
Klik op Next om de Remote Access VPN-wizard te sluiten. 

/content/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-ravpn.html


Opmerking: Gebruik Primaire gebruikersnaam voor secundaire inlognaam is ingeschakeld
onder de optie Geavanceerd voor de doeleinden van het document. Als u verschillende
gebruikersnamen moet gebruiken voor Primaire en Secundaire authenticatie, kunt u deze
niet controleren.

Stap 2 . Stel de configuratie op het apparaat in.

In afwachting van veranderingen tonen de lokale gebruiker, Duo voorwerp en Secundaire
Instellingen van de Verificatie klaar om te worden geduwd.



Verifiëren 

Om deze configuratie te testen, geef de lokale geloofsbrieven in Gebruikersnaam en Wachtwoord.
Voor een druk op het tweede wachtwoord op, telefoon, passcode om te bepalen welke soort
melding door Duo moet worden verzonden. Hier wordt de drukknop gebruikt.

U moet een Duo PUSH-melding op uw ingeschreven apparaat krijgen voor de verificatie van twee
factoren (2FA). Zodra het aandrukverzoek is goedgekeurd, wordt een aangesloten gebruiker
aangesloten.



 Open AnyConnect GUI >Instellingen > Statistieken en controleer de verbinding.



Controleer de gebruikersverbinding op FTD CLI met behulp van de show-opdracht om VPN-sessie
aan te tonen

firepower# show vpn-sessiondb anyconnect

Username     : tazkhan                  Index        : 32

Assigned IP  : 192.168.10.1           Public IP    : 10.65.81.47

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx     : 149500                 Bytes Rx     : 112471

Group Policy : DfltGrpPolicy          Tunnel Group : SSLVPN

Login Time   : 11:07:09 UTC Mon Oct 9 2019

Duration     : 0h:27m:46s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : 00000000000200005d9b1c5d

Security Grp : none                   Tunnel Zone  : 0

firepower#

Problemen oplossen

Controleer of het object Duo uit REST API is geduwd door naar Objects >Identity Services te
navigeren



Controleer de configuratie van de AAA-server en de secundaire authenticatie FTD CLI met de
show-opdracht tonen de run-server <name> en tonen de tunnelgroep

firepower# show run aaa-server Duo

aaa-server Duo protocol ldap

aaa-server Duo (outside) host api-f754c261.duosecurity.com

 timeout 60

 server-port 636

 ldap-base-dn dc=DI518DFVL9NBTM06CTQQ,dc=duosecurity,dc=com

 ldap-naming-attribute cn

 ldap-login-password *****

 ldap-login-dn dc=DI518DFVL9NBTM06CTQQ,dc=duosecurity,dc=com

 ldap-over-ssl enable

 server-type auto-detect

firepower# show run tunnel-group

tunnel-group SSLVPN type remote-access

tunnel-group SSLVPN general-attributes

address-pool anyconnect-pool

secondary-authentication-server-group Duo use-primary-username

tunnel-group SSLVPN webvpn-attributes

group-alias SSLVPN enable firepower#

Opdrachten debug

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-
opdrachten gebruikt.

U kunt verschillende debug-niveaus instellen. Standaard wordt niveau 1 gebruikt. Als u het
debug-niveau wijzigt, kan de breedtegraad van de insecten toenemen. Doe dit met
voorzichtigheid, vooral in productieomgevingen.

Deze bevindingen op de FTD CLI zouden behulpzaam zijn bij het oplossen van AnyConnect-
verbinding voor Duo.

debug ldap 255

debug webvpn anyconnect 255

BJB had een tijdelijke verbinding met de BDB-backend. Zorg ervoor dat u is aangesloten op Cisco
Interne Netwerk. [dicht]

https://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a008017874c.shtml
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