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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Secure Services Client kunt configureren met Cisco Trust Agent
(CTA) in een Network Admission Control (NAC)-omgeving.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

In deze sectie worden de softwareversies beschreven die in dit document worden gebruikt.

Cisco Secure Services clientversie 4.0De Cisco Secure Services Client is beschikbaar voor
download van Cisco.com Software Center (alleen geregistreerde klanten).

●

Cisco Trust Agent versie 2.0.0.30 of hoger (zonder smeekbede)Cisco Trust Agent is
beschikbaar voor download van het Cisco.com Software Center (alleen geregistreerde
klanten).

●

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Cisco Secure Services-client met CTA configureren in een NAC-
omgeving

De Cisco NAC-omgeving is een programma met meerdere partners dat is ontworpen om schade
door virussen en wormen te beperken. Om de netwerktoegang te controleren controleert NAC
netwerkapparaten om te verzekeren dat ze aan het beleid van de netwerkveiligheid voldoen.

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl?topic=280753707
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268438162
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Cisco Secure Services Client en de CTA zijn kerncomponenten van de NAC-omgeving. Elk
apparaat dat netwerk toegang zoekt neemt contact op met een apparaat voor netwerktoegang
(router, switch, VPN-concentrator of firewall). Deze apparaten vereisen de
veiligheidsgeloofsbrieven van de van Cisco Secure Services client en CTA. Deze informatie wordt
doorgegeven aan beleidsservers om toegang tot het netwerk mogelijk te maken of te weigeren.

Opmerking: CTA moet worden geïnstalleerd op alle hosts die validatie voor netwerktoegang nodig
hebben.

De CTA laat de NAC toepassing toe om te bepalen of de noodzakelijke partner
softwareproducten, zoals antivirussoftware, geïnstalleerd en actueel zijn. De CTA bepaalt ook het
huidige besturingssysteem en de patchniveaus.

De belangrijkste kenmerken en voordelen van een vrijhandelsovereenkomst zijn:

Kleine niet-opdringerige agent die als een middleware-component fungeert en veilig de
informatie van het gastbeleid aan de authenticatie, autorisatie en accounting (AAA)
beleidsserver door een 802.1X applicator zoals Cisco Secure Services Client communiceert.
CTA kan de Cisco veiligheid, het besturingssysteem en de patchversies, evenals de versie
van een partnersoftware communiceren.

●

Interacteert direct met NAC-enabled toepassingen die op de gastheer zonder
gebruikersinterventie lopen. CTA communiceert met NAC-enabled toepassingen via
communicatiekanalen die door de NAC-partners in hun toepassingen worden geïntegreerd.

●

U kunt NAC-omgeving met Cisco Secure Services Client en CTA instellen op deze stappen:

Download en installeer de Cisco Secure Services Client en CTA-toepassingen.1.
Download en installeer NAC-enabled toepassingen van de aangewezen NAC
softwarepartners.

2.

Gebruik Extensible Authentication Protocol-Flexibele Verificatie via Secure Tunneling (EAP-
FAST) om Cisco Secure Services Client te configureren voor authenticatie aan het netwerk.
Zonder postvalidatie worden gebruikers in een in quarantaine geplaatst VLAN.

3.

Configureer de CTA overeenkomstig de instructies in de Cisco Trust Agent Administrator
Guide (beschikbaar op de Cisco-website).

4.

Configureer partnersoftware om met de CTA-toepassing te gebruiken zoals in de
partnerdocumentatie beschreven.Wanneer de NAC operationeel is, is deze transparant. De
NAC-briefjes worden door de CTA op het gebruikersscherm weergegeven.

5.

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5923/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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