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Introdução

Este documento descreve os princípios a fim permitir sobre o único sinal (SSO) no vManage e
como verificar/verifique no vManage, quando esta característica é permitida. Começando com
18.3.0, o vManage apoia o SSO. O SSO permite que um usuário entre ao vManage autenticando
contra um fornecedor externo da identidade (IP). Esta especificação de SAML 2.0 dos suportes
de recurso para o SSO.

Contribuído por Shankar Vemulapalli, engenheiro de TAC da Cisco.

Terminologia

O linguagem de marcação da afirmação da Segurança (SAML) é um padrão aberto para
trocar dados da authentication e autorização entre partidos, em particular, entre um fornecedor da
identidade e um provedor de serviços. Porque seu nome implica, SAML é um linguagem de
marcação com base em XML para afirmações da Segurança (as indicações que os provedores de
serviços se usam para fazer a decisões do controle de acesso). 

Um fornecedor da identidade (IdP) é “um fornecedor confiado em que o deixe se usar único sinal-
(SSO) a fim alcançar outros Web site. O” SSO reduz a fadiga da senha e aumenta a usabilidade.
Diminui a superfície do ataque potencial e fornece a melhor Segurança.

Provedor de serviços - É uma entidade de sistema que receba e aceite afirmações da
autenticação conjuntamente com um perfil SSO de SAML.

Que são potencialidades de recursos?



Somente SAML2.0 é apoiado●

Apoiado para todas as disposições - Único inquilino, Multi-inquilino, ProviderTenant●

Cada inquilino pode ter seu próprio fornecedor original da identidade enquanto o idp segue
especs. de SAML 2.0. 

●

Apoia a configuração de metadata IDP através da cópia do upload de arquivo assim como do
texto simples, e da transferência de metadata do vManage.

●

Somente o SSO baseado navegador é apoiado.●

Os Certificados usados para metadata do vmanage não são configuráveis nesta liberação.●

Único início de uma sessão - SP iniciado e IDP iniciado apoiado●

Única saída - SP iniciado somente ●

Como o permitir no vManage?

Para permitir único sinal-em (SSO) para o vManage NMS de permitir que os usuários sejam
autenticados usando um fornecedor externo da identidade:

Assegure-se de que você permita o NTP no vManage NMS.1.
Clique o botão Edit à direita da barra dos ajustes do fornecedor da identidade.2.
No campo do fornecedor da identidade da possibilidade, clique permitido,3.
A cópia e cola os metadata do fornecedor da identidade na caixa dos Metadata do
fornecedor da identidade da transferência de arquivo pela rede. Ou o clique seleciona um
arquivo para transferir arquivos pela rede o arquivo dos metadata do fornecedor da
identidade.

4.

Clique em Salvar.5.

Que é os trabalhos?

O usuário permite o SSO através da página de Administration->Settings transferindo
arquivos pela rede os metadata do fornecedor da identidade.

1.

O usuário transfere então os metadata correspondentes do inquilino do vManage a ser
transferidos arquivos pela rede no fornecedor da identidade (deve ser feito pelo menos uma
vez para gerar metadata do vManage). 

2.

O usuário pode desabilitar ou atualizar metadata a qualquer hora se for necessário.3.
Meta do vManage da amostra 



O vManage apoia a autenticação de dois fatores e como ele é
diferente do SSO?

A autenticação de dois fatores (as2FA igualmente conhecido) é um tipo, ou subconjunto, da
autenticação do multi-fator (AMF). É um método de confirmar as identidades reivindicadas dos
usuários usando fatores oftwodifferent de uma combinação: 1) algo que sabem, 2) algo têm, ou 3)
algo são. 

Exemplo:   Google GMail (senha do tempo da senha w/One (OTP)) 

2FA é algo que será fornecido no server SSO. É similar a como nós entramos à site da Cisco na
Web interna.



Reorienta-o a Cisco SSO, onde você será alertado para PingID 2FA.

Quantos papéis há como parte da solução?

Nós temos 3 rolos; básico, operador, netadmin.

Configurando o acesso de usuário e a autenticação

Que IdPs faz yousupport?

Okta●

PingID●

ADFS●

Os clientes podem usar o outro IdPs e podem vê-lo trabalhar. Isto viria sob " best effort "

Um exemplo deste seria Azure AD MSFT não é IDP apoiado (contudo).  Mas pode trabalhar,
dado algumas das advertências.

Outro incluem:  Access Manager do Oracle, redes F5  

Nota: Verifique por favor a Documentação da Cisco a mais atrasada para ver se há o IdPs o
mais atrasado apoiado pelo vManage

Como indicar a sociedade de grupo de usuário em SAML afirme?

Problema: dianteiro-término o vManage com SAML IdP. Quando o usuário é autenticado com
sucesso, a única coisa que o usuário pode alcançar é o painel. 

Há uma maneira de dar ao usuário mais acesso (através do grupo de usuário RBAC) quando o
usuário é autenticado através de SAML?

Este problema é causado pela configuração imprópria de IDP. A chave aqui é que a informação
enviada por IDP durante a autenticação deve conter o “username” e os “grupos” como atributos
no xml. Se outras cordas são usadas no lugar dos “grupos”, a seguir, o grupo de utilizadores é
padrão a “básico”. Os usuários “básicos” têm somente o acesso ao painel básico. 

Certifique-se que IDP envia o “username/grupos”, em vez do “UserId/papel” ao vManage.
Está abaixo um exemplo como visto no arquivo de /var/log/nms/vmanage-server.log: 

Exemplo detrabalho:

Nós vemos que o “UserId/papel” enviado por IdP e pelo usuário está traçado ao grupo básico.

01-Mar-2019 15:23:50,797 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-227)

|default| AttributeMap: {role=[netadmin], UserId=[Tester@Example.MFA.com]}

01-Mar-2019 15:23:50,797 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-227)

|default| AttributeMap: {role=[netadmin], UserId=[Tester@Example.MFA.com]}

01-Mar-2019 15:23:50,797 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-227)

 https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.3/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication


|default| Roles: [Basic]

Exemplo de funcionamento:

Nisto você vê que o “username/grupos” e o usuário estão traçados ao grupo do netadmin.

05-Mar-2019 21:35:55,766 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-90)

|default| AttributeMap: {UserName=[Tester@Example.MFA.com], Groups=[netadmin]}

05-Mar-2019 21:35:55,766 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-90)

|default| AttributeMap: {UserName=[Tester@Example.MFA.com], Groups=[netadmin]}

05-Mar-2019 21:35:55,766 UTC INFO  [vManage] [SAMLAuthenticationProvider] (default task-90)

|default| Roles: [netadmin]

Como permitir/verificação se o SSO trabalha?

O debug logging da característica SSO pode ser permitido como segue:

1. Navegue ao <vManage_ip_addr de https://: port>/logsettings.html

2. Selecione o SSO que registra e permita-o segundo as indicações da imagem.

3. Uma vez que permitido, bata o botão Submit Button.



Os logs relativos SSO agora salvar ao arquivo de registro /var/log/nms/vmanage-
server.log do vManage do interesse particular são “agrupam” o ajuste para a autorização IDP.
Se não há nenhum fósforo, o usuário optará o grupo “básico”, que tem o acesso somente
leitura;

●

A fim debugar a edição do privilégio de acesso, verifique o arquivo de registro e corda
“SamlUserGroups” da procura. O que segue aquela deve ser uma lista de cordas dos nomes
do grupo. Um deles deve combinar as configurações de grupo no vManage. Se nenhum
fósforo é encontrado, a seguir o usuário optou o grupo “básico”.

●

Como entrar ao SSO permitiu o vManage?

O SSO é somente para o início de uma sessão do navegador. Você pode manualmente dirigir o
vManage à página de login tradicional e contornear o SSO a fim usar somente o nome de usuário
e senha: https://<vmanage>:8443/login.html.

Informações Relacionadas

Configurar o SSO para
OKTA: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/Security/Security-
Book/config-sec-param.html?dtid=osscdc000283#c-Configuring_Single_Sign-On_using_Okta-
12754

Configurar o SSO para
ADFS: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/Security/Security-
Book/config-sec-param.html?dtid=osscdc000283#id_116032
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