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Inleiding

Dit document illustreert hoe u de titel kunt wijzigen die op de inlogpagina's en portal voor
WebeVPN verschijnt. Met het gebruik van aanpassingen die kunnen worden bewerkt met de op
internet gebaseerde Customer Care Editor, biedt de ASA een middel om bijna alles over het
uiterlijk en het gevoel van het WebVPN-portaal te wijzigen. Deze configuratie wordt uitgevoerd
met ASDM 6.0(2) op een ASA-systeem dat softwareversie 8.0(2) draait.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van WebVPN-pagina's in ASA versie 7.2 met
behulp van CLI de pagina's WebVPN's aanpassen.

Voor meer informatie over het aanpassen van de pagina's Clientless SSL VPN (WebVPN) in ASA
versie 8.0 met behulp van CLI, raadpleegt u Clientless SSL VPN-pagina's aan.

Voorwaarden

Dit document maakt deel uit van een verzameling documenten over de configuratie van WebVPN
in de ASA.

De WebVPN-titel wijzigen

In deze sectie wordt u voorzien van informatie om de titel te wijzigen die op de weblogpagina's en
de portal verschijnt.

De titel wijzigen

Voltooi de volgende stappen om de nieuwe titel te uploaden en te configureren:

Navigeer naar Configuration > Remote Access VPN > Clientloze SSL VPN-toegang > Portal
> Pas de applicatie aan.

1.
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Kies een aanpassing om te bewerken of een nieuwe te maken.N.B.: Aanbevolen wordt niet
om substantiële wijzigingen aan te brengen in de standaardinstelling.

2.

Vervang de tekst in het veld Title in het veld Pagina > browser (de standaardweergave) om
de titel van het venster te
wijzigen.

3.

Als u de titel wilt wijzigen die op de pagina zelf weergegeven wordt voordat u inlogt, navigeer
dan naar Titelpaneel > Logon Page en vervang de tekst in het
Tekstveld.

4.

Als u de titel van het browser venster na inloggen wilt wijzigen, navigeer dan naar Portal >
browser en voer de tekst in het veld browser Window
in.

5.



Als u de titel wilt wijzigen die op de pagina zelf weergegeven wordt na inloggen, navigeer
dan naar Portal > Title Panel en vervang de tekst in het Tekst
veld.

6.

Klik in de rechterbovenhoek op Opslaan.7.

De aanpassing toepassen

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de aanpassingen die u hebt ingesteld, worden toegepast
op het juiste verbindingsprofiel (tunnelgroep) zodat de nieuwe titel op de inlogpagina's en portal
wordt weergegeven. Tenzij gebruikers verbinding maken met de ASA met een Group-URL, is het
nodig om de aanpassing op de DefaultWEBVPLroup toe te passen zodat de nieuwe titel verschijnt
voordat u inlogt. In deze tabel wordt aangegeven waar de aanpassing voor een bepaalde
configuratie moet worden toegepast. De stappen na de tabel tonen hoe u de aanpassing in het
verbindingsprofiel (tunnelgroep) kunt configureren.



Voltooi deze stappen om de aanpassing in het verbindingsprofiel (tunnelgroep) te configureren:

navigeren naar Configuration > Remote Access VPN > Clientloze SSL VPN-toegang >
Connection profielen.

1.

Kies de standaardinstelling van het WEBVB-vak (of de gewenste groep) en klik op
Bewerken.

2.

Kies Advanced > Clientloze SSL VPN in het linker deelvenster.3.
Controleer dat uw aanpassing is geselecteerd als de PortalPagina-
aanpassing.

4.

Verifiëren

Navigeer naar de loginpagina van WebVPN van de ASA om te controleren dat de titel is gewijzigd



   

en de aanpassing correct wordt toegepast.

Problemen oplossen

Als de nieuwe titel niet verschijnt, zorg er dan voor dat de aanpassing wordt toegepast op het
juiste verbindingsprofiel (tunnelgroep). Zie De aanpassing toepassen voor meer informatie.

Gerelateerde informatie
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