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Inleiding

Dit document geeft informatie over de manier waarop u verificatie op het Clean Access Manager
(CAM) kunt configureren met Cisco Secure Access Control System (ACS) 5.x en hoger. Voor een
soortgelijke configuratie die versies eerder dan ACS 5.x gebruikt, raadpleegt u NAC (CCA):
Configuratie van Verificatie op het Manager van de Schone Toegang (CAM) met ACS.

Voorwaarden

Vereisten

Deze configuratie is van toepassing op CAM versie 3.5 en hoger.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CAM versie 4.1.

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 live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

/c/nl_nl/support/docs/security/nac-appliance-clean-access/107396-acs-auth-cam.html
/c/nl_nl/support/docs/security/nac-appliance-clean-access/107396-acs-auth-cam.html
/c/nl_nl/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden
beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer
informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Verificatie via CSA configureren met ACS 5.x

Voer de volgende stappen uit:

Nieuwe rollen toevoegen Een beheerrol makenKies in het CAM gebruikersbeheer >
Gebruikersrollen > Nieuwe
rol.

1.

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


V
oer een unieke naam, admin, in voor de rol in het veld Rol Naam.Voer Admin-gebruikersrol in
als een optionele rolbeschrijving.Kies de normale rol van de aanmelding als
roltype.Configuratie van de uit-van-band (OB) gebruikersrol VLAN met het juiste VLAN. Kies
bijvoorbeeld de VLAN-id en specificeer de ID als 10.Klik na voltooiing op Rol maken. Klik op
Reset om de standaardeigenschappen van het formulier te herstellen.De rol verschijnt nu in
het tabblad Lijst met rollen zoals weergegeven in het tabblad Label VLAN’s voor de sectie
OB Rolgebaseerde koppelingen.Een gebruikersrol makenKies in het CAM gebruikersbeheer
> Gebruikersrollen > Nieuwe
rol.



V
oer een unieke naam, gebruikers, in voor de rol in het veld Rol Naam.Voer normale
gebruikersrol in als een optionele rolbeschrijving.Configuratie van de uit-van-band (OB)
gebruikersrol VLAN met het juiste VLAN. Kies bijvoorbeeld de VLAN-id en specificeer de ID
als 20.Klik na voltooiing op Rol maken. Klik op Reset om de standaardeigenschappen van
het formulier te herstellen.De rol verschijnt nu in het tabblad Lijst met rollen zoals
weergegeven in het tabblad Label VLAN’s voor de sectie OB Rolgebaseerde koppelingen.
TabelVLAN’s voor OB-rollengebaseerde koppelingenKies in het CAM User Management >
User Roles > List of Roles om de lijst met rollen tot nu toe te
zien.

2.



RADIUS-Auditserver (ACS) toevoegenKies User Management > Auth Server >
New.

Kies in het vervolgkeuzemenu Verificatietype Straal.Voer de naam van de leverancier in als
ACS.Voer de servernaam in als auth.cisco.com.Server poort—het poortnummer 1812
waarop de RADIUS-server luistert.Straal type - de RADIUS-verificatiemethode.
Ondersteunde methoden zijn onder meer EAPMD5, PAP, CHAP, MSCHAP en
MSCHAP2.Standaard Rol wordt gebruikt als mapping naar ACS niet correct is gedefinieerd
of ingesteld, of als de RADIUS-eigenschap niet correct is gedefinieerd of op de ACS juist is
ingesteld.Gedeeld geheim-De RADIUS gedeeld geheim aan het IP-adres van de
gespecificeerde client.NAS-IP-Address- Deze waarde wordt verzonden met alle RADIUS-
verificatiepakketten.Klik op Add
Server.

3.



ACS-gebruikers in kaart brengen naar CCA-gebruikersrollenKies Gebruikersbeheer >
Auditservers > Toewijzing Regels > Toewijzing Link toevoegen om beheergebruiker in ACS
in kaart te brengen naar de CCA-admin-
gebruikersrol.

Kies Gebruikersbeheer > Auditservers > Toewijzing regels > Toewijzing en koppeling aan
een koppeling om de normale gebruiker in ACS-indeling in te stellen op de CCA-
gebruikersrol.

Dit is de samenvatting van de
gebruikerspatronen:

4.



Alternatieve providers op gebruikerspagina inschakelenKies Administratie > Pagina's van
gebruikers > Aanmelden > Pagina toevoegen > Inhoud om alternatieve aanbieders op de
loginlogpagina van de gebruiker in te
schakelen.

5.

ACS5.x-configuratie

Kies Netwerkbronnen > Netwerkapparaten en AAA-clients en klik vervolgens op Maken om
CAM als AAA-client toe te
voegen.

1.



Typ de naam, het IP-adres en kies RADIUS onder Verificatieopties. Typ vervolgens het
gedeelde geheim voor CAM en klik op
Inzenden.

2.

Kies Netwerkbronnen > Netwerkapparaten en AAA-clients en klik vervolgens op Maken om
CAS toe te voegen als AAA-
client.

3.



Typ de naam, het IP-adres en kies RADIUS onder Verificatieopties. Typ vervolgens het
gedeelde geheim voor CAS en klik op
Inzenden.

4.

Kies netwerkbronnen > Netwerkapparaten en AAA-clients en klik op Maken om ASA als
AAA-client toe te
voegen.

5.



Typ de naam, het IP-adres en kies RADIUS onder Verificatieopties. Typ vervolgens het
gedeelde geheim voor ASA en klik op
Inzenden.

6.

Kies Gebruikers en identiteitsopslag > Identity Services en klik op Maken om een nieuwe
Identity Group te
maken.

7.



Typ de groepsnaam en klik op
Indienen.

8.

Kies Gebruikers en identiteitsopslag > Identity Services en klik op Maken om een nieuwe
Identity Group te
maken.

9.



Typ de groepsnaam en klik op
Indienen.

10.

Kies gebruikers en identiteitsopslag > Interne identiteitsopslag > Gebruikers en klik op
Maken om een nieuwe gebruiker te
maken.

11.

Typ de naam van de gebruiker en wijzig het groepslidmaatschap in de groep Admin. Typ
het wachtwoord vervolgens en bevestig het wachtwoord. Klik op
Inzenden.

12.



Kies gebruikers en identiteitsopslag > Interne identiteitsopslag > Gebruikers en klik op
Maken om een nieuwe gebruiker te
maken.

13.

Typ de naam van de gebruiker en wijzig het groepslidmaatschap in de groep Gebruikers.
Typ het wachtwoord vervolgens en bevestig het wachtwoord. Klik op
Inzenden.

14.



Kies Beleidselementen > Vergunningen en toegangsrechten > Netwerktoegangsprofielen >
Vergunningsprofielen en klik op Maken om een nieuw vergunningsprofiel te
maken.

15.

Geef de profielnaam op en klik op RADIUS-
kenmerken.

16.



Kies in het tabblad RADIUS-kenmerken de optie RADIUS-IETF als Woordenboek. Klik
vervolgens op Selecteren naast RADIUS-
kenmerk.

17.

Kies de eigenschap Class en klik op
OK.

18.



Zorg ervoor dat de waarde van de eigenschap Statisch is en voer Admin als waarde in. Klik
op Toevoegen en klik vervolgens op
Inzenden.

19.

Kies Beleidselementen > Vergunningen en toegangsrechten > Netwerktoegangsprofielen >
Vergunningsprofielen en klik op Maken om een nieuw vergunningsprofiel te
maken.

20.



Geef de profielnaam op en klik op RADIUS-
kenmerken.

21.

Kies in het tabblad RADIUS-kenmerken de optie RADIUS-IETF als Woordenboek. Klik
vervolgens op Selecteren naast RADIUS-
kenmerk.

22.



Kies de eigenschap Class en klik op
OK.

23.

Zorg ervoor dat de waarde van de eigenschap Statisch is en gebruikers als waarde ingaat.
Klik op Toevoegen en klik vervolgens op
Inzenden.

24.



Kies Toegangsbeleid > Toegangsservices > Service Selectieregels voor services en
identificeer welke service het RADIUS-verzoek verwerkt. In dit voorbeeld is de service
standaard
netwerktoegang.

25.

Kies Toegangsbeleid > Toegangsservices > Standaardnetwerktoegang (de service die is
geïdentificeerd in vorige stap die het RADIUS-verzoek heeft verwerkt) > autorisatie. Klik op
Aanpassen.

26.



Verplaats identiteitsgroep van Beschikbaar naar de geselecteerde kolom. Klik op
OK.

27.

Klik op Maken om een nieuwe regel te
maken.

28.

Zorg ervoor dat het vakje Identity Group is ingeschakeld en klik vervolgens op Selecteren29.



naast Identity
Group.

Selecteer het Admin-vak en klik op
OK.

30.

Klik op Selecteren in het gedeelte
autorisatieprofielen.

31.



Selecteer het Admin Authorization-profiel en klik op
OK.

32.



Klik op Maken om een nieuwe regel te
maken.

33.

Zorg ervoor dat het aanvinkvakje Identity Group is ingeschakeld en klik vervolgens op
Selecteren naast Identity
Group.

34.

Selecteer de groep Gebruikers en klik op
OK.

35.



Klik op Selecteren in het gedeelte
autorisatieprofielen.

36.



Selecteer het gebruikersautorisatieprofiel en klik op
OK.

37.

Klik op
OK.

38.



Klik op Wijzigingen
opslaan.

39.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.



   

Gerelateerde informatie

Cisco NAC-toepassingsondersteuning●

Cisco Secure Access Control-systeem●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/ps9911/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav&referring_site=bodynav

	NAC (CCA): Verificatie configureren via Clean Access Manager met ACS 5.x en hoger
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Configureren
	Netwerkdiagram
	Verificatie via CSA configureren met ACS 5.x
	ACS5.x-configuratie

	Problemen oplossen
	Gerelateerde informatie


