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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Cisco Identity Services Engine (ISE) versie 2.1 en de draadloze
LAN-controller (WLC) kunt configureren voor het instappen van Microsoft Office.

Voorwaarden

Vereisten

 Cisco raadt u aan basiskennis te hebben van het volgende:

Cisco Identity Services Engine●

Google-beheerconsole●

Licentie voor domeinregistratie en apparaatlicentie voor Microsoft Outlook kopen en
installeren.

●

Gebruikte componenten



ISE 2.1●

WLC versie 8.0.13.0●

Chromebook (licentie voor domeinregistratie en licentie voor apparaatbeheer aangeschaft).●

Flow-Overzicht

Flow Verandert afhankelijk van wanneer Cisco Network Setup Assistant (NSA) naar de client
wordt geduwd.

Als Cisco NSA aan de uitbreidingen buiten band wordt toegevoegd (alvorens de gebruiker aan
levering SSID verbindt).

1. Apparaat wordt geregistreerd op het domein en is gebaseerd op de configuratie van de Google-
admin-console, Chromebook-downloads op Cisco NSA, WiFi-instellingen, certificaten enz.

2. Gebruiker sluit zich aan op de MAB SSID en wordt voor CWA opnieuw gericht.

3. Gebruiker voert gecrediteerd in. Bij succesvolle verificatie wordt de gebruiker opnieuw naar het
BYOD-portal verwezen.

4. Wanneer de BYOD-operatie is gestart, wordt de CSR door de cliënt naar ISE verzonden.

5. ISE genereert het certificaat en het gebruikerscertificaat wordt naar de client geduwd.

6. Chromebook wordt met TLS SSID opnieuw aangesloten met behulp van het certificaat dat naar
de client is geduwd.

Als Cisco NSA wordt gedownload na verbinding met de levering SSID.

1. Gebruiker sluit zich aan op de MAB SSID en wordt voor CWA opnieuw gericht. Redirect ACL
heeft toegang tot DNS, ISE, Google servers en Google domein.

2. Apparatuur downloads van Cisco NSA, Wi-Fi-instellingen, certificaten die zijn ingesteld op
Google Admin-console.

3. Gebruiker voert achter een portaalpagina in. Bij succesvolle verificatie wordt de gebruiker
opnieuw naar BYOD Portal verwezen.

4. Wanneer de BYOD-operatie is gestart, wordt de CSR door de cliënt naar ISE verzonden.

5. ISE genereert het certificaat en het gebruikerscertificaat wordt naar de client geduwd.

6. Chromebook wordt met TLS SSID opnieuw aangesloten met behulp van het certificaat dat naar
de client is geduwd.

Netwerkdiagram

Deze stroom beschrijft het scenario waarin Cisco NSA aan het eindpunt wordt toegevoegd
alvorens met levering SSID te verbinden.



Configureren

Instappen door verbinding te maken met MAB SSID

De gebruiker sluit zich aan bij MAB SSID en krijgt certificaten die voorzien zijn van een verbinding
met EAP-TLS.

Configuratie van Google Admin-console

Stap 1: Aanmelden bij de Google-beheerconsole door naar https://admin.Google.com te gaan

Stap 2: Bladeren naar apparaatbeheer > Netwerken > Wi-Fi-instellingen en twee Wi-Fi-instellingen
toevoegen, één voor provisioning van SSID en andere voor EAP-TLS.

Server certificaatinstantie: Bij het configureren van de MAP-TLS Wi-Fi-instellingen moet, als u een
interne CA voor EAP gebruikt, de CA-certificeringsketen via Apparaatbeheer > Netwerk >
Certificaten naar de beheerconsole worden geüpload. Wanneer de CA-keten is geüpload, moet
deze worden toegewezen aan de autoriteit voor het servercertificaat. Als een CA van een derde
partij wordt gebruikt, hoeven we geen CA-ketting te importeren om console te beheren en de optie
"Gebruik elke standaard certificaatautoriteit" uit de uitrollijst van de Server certificaatautoriteit te
selecteren.

Patroon van emittent/onderwerp: Ten minste één eigenschap uit het patroon van uitgevende
instellingen of het patroon van de onderwerp moet overeenkomen met de eigenschappen van het
geïnstalleerde certificaat.

https://admin.google.com


MAB SSID WifI-instelling: Chrome-MAB

EAP-TLS SSID Wifi-instelling: Chrome-TLS
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