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Introdução

Este original descreve como configurar uma ferramenta de segurança adaptável (ASA) como o
gateway de VPN aceita conexões do Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure através do
túnel do Gerenciamento VPN.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Configuração de VPN através do Security Device Manager adaptável (ASDM)●

Configuração de CLI básica ASA●

Certificados X509●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Versão de software adaptável 9.12(3)9 da ferramenta de segurança de Cisco (ASA)●

Versão de software 7.12.2 do Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM)●

Windows 10 com versão 4.8.03036 do Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure●



Nota: Transfira o pacote de AnyConnect VPN Webdeploy (anyconnect-win*.package ou
anyconnect-macos*.package) do Copie o AnyConnect VPN client para a memória flash do
ASA, a qual será transferida para os computadores do usuário remoto a fim de estabelecer
a conexão VPN SSL com o ASA. Refira a instalação da seção do cliente de AnyConnect do
manual de configuração ASA para mais informação.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, entenda o possível impacto de todos os
comandos

Informações de Apoio

Um túnel do Gerenciamento VPN assegura a Conectividade à rede corporativa sempre que o
sistema de cliente está posto acima, não no exato momento em que uma conexão de VPN é
estabelecida pelo utilizador final. Você pode executar o gerenciamento de patches em valores-
limite do para fora---escritório, especialmente os dispositivos que são conectados raramente pelo
usuário, através do VPN, à rede de escritório. Os scripts do início de uma sessão ósmio do valor-
limite que exigem Conectividade da rede corporativa igualmente tiram proveito desta
característica.

O túnel do Gerenciamento de AnyConnect permite que os administradores tenham AnyConnect
conectado sem a intervenção de usuário antes do login de usuário. O Gerenciamento que de
AnyConnect o túnel pode trabalhar conjuntamente com a detecção da rede confiável e
consequentemente é provocado somente quando o valor-limite é fora-locais e desligado do VPN
USER-iniciado. O túnel do Gerenciamento de AnyConnect é transparente ao utilizador final e
desliga automaticamente quando o usuário inicia o VPN.

OS/Application Exigências da versão mínima
ASA 9.0.1
ASDM 7.10.1
Versão de Windows AnyConnect 4.7.00136
versão macOS AnyConnect 4.7.01076
Linux  Unsupported 

Funcionamento do túnel do Gerenciamento

O serviço do agente de AnyConnect VPN é começado automaticamente em cima da inicialização
do sistema. Detecta que a característica do túnel do Gerenciamento está permitida (através do
perfil do Gerenciamento VPN), consequentemente lança o aplicativo do cliente do Gerenciamento
iniciar uma conexão de túnel do Gerenciamento. O aplicativo do cliente do Gerenciamento usa a
entrada de host do perfil do Gerenciamento VPN para iniciar a conexão. O túnel VPN é
estabelecido então como de costume, com uma exceção: nenhuma atualização de software é
executada durante uma conexão de túnel do Gerenciamento desde que o túnel do
Gerenciamento é significado ser transparente ao usuário.

O usuário inicia um túnel VPN através do AnyConnect UI, que provoca a terminação de túnel do
Gerenciamento. Em cima da terminação de túnel do Gerenciamento, o estabelecimento de túnel
do usuário continua como de costume.

O usuário desliga o túnel VPN, que provoca o restabelecimento automático do túnel do
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Gerenciamento.

Limitações

A interação do usuário não é apoiada.●

a autenticação Certificado-baseada através do certificado da máquina armazena (Windows) é
apoiada somente.

●

A verificação restrita do certificado de servidor é reforçada.●

O proxy privado não é apoiado.●

Um proxy público não é apoiado (o valor de ProxyNative é apoiado nas Plataformas onde os
ajustes do proxy nativos não são recuperados do navegador).

●

Os scripts da personalização de AnyConnect não são apoiados.●

Nota: Para mais informação, consulte o toAbout o túnel do Gerenciamento VPN.

Configurar

Esta seção descreve como configurar Cisco ASA como o gateway de VPN para aceitar conexões
dos clientes de AnyConnect através do túnel do Gerenciamento VPN.

Configuração no ASA com ASDM/CLI

Etapa 1. Crie a política do grupo de AnyConnect. Navegue à configuração > ao acesso remoto
VPN > ao acesso > ao grupo da rede (cliente) políticas. Clique em Add.

Nota: É aconselhável criar uma política nova do grupo de AnyConnect que seja usada para
o túnel do Gerenciamento de AnyConnect somente.
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Etapa 2. Forneça um nome para a política do grupo. Atribua/crie um conjunto de endereços.
Selecione protocolos de tunelamento como o cliente VPN SSL e/ou o IPsec IKEv2, segundo as
indicações da imagem.

Etapa 3. Navegue a avançado > Split Tunneling. Configurar a política como a lista da rede de
túnel abaixo e escolha o liste de redes, segundo as indicações da imagem.

Nota: Se um endereço de cliente não está incrementado ambos os protocolos IP (IPv4 e



IPv6), a configuração de protocolo do desvio do cliente deve ser permitida de modo que o
tráfego correspondente não seja interrompido pelo túnel do Gerenciamento. Para configurar,
consulte etapa 4.

Etapa 4. Navegue a avançado > cliente de AnyConnect. Ajuste o protocolo do desvio do cliente
para permitir. Clique a APROVAÇÃO para salvar, segundo as indicações da imagem.

Etapa 5. Segundo as indicações desta imagem, o clique aplica-se para empurrar a configuração
para o ASA.



Configuração de CLI para a política do grupo.

ip local pool VPN_Pool 192.168.10.1-192.168.10.100 mask 255.255.255.0

! access-list VPN-Split standard permit 172.168.0.0 255.255.0.0

! group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel internal

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel attributes

 vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

 split-tunnel-network-list value VPN-Split

 client-bypass-protocol enable

 address-pools value VPN_Pool

Etapa 6. Crie o perfil de conexão de AnyConnect. Navegue à configuração > ao acesso do acesso
remoto VPN > da rede (cliente) > ao perfil de conexão de AnyConnect. Clique em Add. 

Nota: É aconselhável criar um perfil de conexão novo de AnyConnect que seja usado para o
túnel do Gerenciamento de AnyConnect somente.

Etapa 7. Forneça um nome para o perfil de conexão, e ajuste o método de autenticação como o
certificado somente. Escolha a política do grupo como essa criada em etapa 1.



Nota: Assegure-se de que o certificado de raiz do CA local este presente no
ASA. Navegue ao adicionar da configuração > do acesso remoto VPN > do gerenciamento
certificado > dos certificados de CA/vista o certificado. 

Nota: Assegure-se de que um certificado de identidade emitido pelo mesmo CA local exista
na loja do certificado da máquina (para Windows) e/ou no sistema Keychain (para o
macOS).

Etapa 8. Navegue a avançado > aliás do grupo/grupo URL. O clique adiciona sob o grupo
URL e adiciona uma URL. Assegure-se de que permitido esteja verificado. Clique a
APROVAÇÃO para salvar, segundo as indicações da imagem.



Se IKEv2 é usado, assegure-se de que acesso de IPsec (IKEv2) esteja permitido na relação
usada para AnyConnect.

Etapa 9. O clique aplica-se para empurrar a configuração para o ASA.



Configuração de CLI para o perfil de conexão (grupo de túneis).

tunnel-group AnyConnect_MGMT_Tunnel type remote-access

tunnel-group AnyConnect_MGMT_Tunnel general-attributes

 default-group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel

tunnel-group AnyConnect_MGMT_Tunnel webvpn-attributes

 authentication certificate

 group-url https://asa.example.com/AnyConnect_MGMT_Tunnel enable

Etapa 10. Assegure-se de que um certificado confiável esteja instalado no ASA e limite-se à
relação usada para conexões de AnyConnect. Navegue à configuração > ao acesso remoto VPN
> avançou > adicionar dos ajustes SSL/vista este ajuste.

Nota: Refira a instalação do certificado de identidade no ASA.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html#anc11


Configuração de CLI para SSL Trustpoint:

ssl trust-point ROOT-CA outside

Criação do perfil do Gerenciamento VPN de AnyConnect

Etapa 1. Crie o perfil do cliente de AnyConnect. Navegue à configuração > ao acesso do acesso
remoto VPN > da rede (cliente) > ao perfil do cliente de AnyConnect. O clique adiciona, segundo
as indicações da imagem.



Etapa 2. Forneça um nome de perfil. Escolha o uso do perfil como o perfil do Gerenciamento VPN
de AnyConnect. Escolha a política do grupo criada na APROVAÇÃO do clique de etapa 1.,
segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Selecione o perfil criado e clique sobre Edit, segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Navegue à lista de servidor. O clique adiciona para adicionar uma entrada de lista de
servidor nova, segundo as indicações da imagem.



Etapa 5. Forneça um nome do indicador. Adicionar o IP address FQDN do ASA. Forneça o grupo
de usuário como o nome de grupo de túneis. O grupo URL é povoado automaticamente com o
FQDN e o grupo de usuário. Clique em OK.



Nota: O IP address + o grupo de usuário FQDN devem ser o mesmo que o grupo URL
mencionado durante a configuração do perfil de conexão de AnyConnect em etapa 8.

Nota: AnyConnect com IKEv2 como um protocolo pode igualmente ser usado
estabelecendo o Gerenciamento VPN ao ASA. Assegure-se de que o protocolo preliminar
esteja ajustado a IPsec na etapa 5.

Etapa 6. Como mostrado na imagem, APROVAÇÃO do clique a salvar.



Etapa 7. O clique aplica-se para empurrar a configuração para o ASA, segundo as indicações da
imagem.



Configuração de CLI após a adição de perfil do Gerenciamento VPN de AnyConnect.

webvpn

 enable outside

 hsts

  enable

  max-age 31536000

  include-sub-domains

  no preload

 no anyconnect-essentials

 anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.8.02045-webdeploy-k9.pkg 1

 anyconnect profiles AnyConnect_MGMT_Profile disk0:/anyconnect_mgmt_profile.vpnm

 anyconnect enable

 tunnel-group-list enable

 cache

  disable

 error-recovery disable

!

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel internal

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel attributes

 vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

 split-tunnel-network-list value VPN-Split

 client-bypass-protocol enable

 address-pools value VPN_Pool

 webvpn

  anyconnect profiles value AnyConnect_MGMT_Profile type vpn-mgmt

Perfil do Gerenciamento VPN de AnyConnect na máquina cliente de AnyConnect

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">

<ClientInitialization>

<UseStartBeforeLogon UserControllable="false">false</UseStartBeforeLogon>

<AutomaticCertSelection UserControllable="false">true</AutomaticCertSelection>



<ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage>

<CertificateStore>Machine</CertificateStore>

<CertificateStoreMac>System</CertificateStoreMac>

<CertificateStoreOverride>true</CertificateStoreOverride>

<ProxySettings>IgnoreProxy</ProxySettings>

<AllowLocalProxyConnections>true</AllowLocalProxyConnections>

<AuthenticationTimeout>30</AuthenticationTimeout>

--- Output Omitted ---

<CaptivePortalRemediationBrowserFailover>false</CaptivePortalRemediationBrowserFailover>

<AllowManualHostInput>false</AllowManualHostInput> </ClientInitialization> <ServerList>

<HostEntry>

<HostName>AnyConnect_MGMT_Tunnel</HostName>

<HostAddress>asa.example.com</HostAddress>

<UserGroup>AnyConnect_MGMT_Tunnel</UserGroup>

</HostEntry>

</ServerList>

</AnyConnectProfile>

Nota: Se a detecção da rede confiável (TND) é usada no perfil de AnyConnect VPN do
usuário é aconselhável combinar os mesmos ajustes no perfil do Gerenciamento VPN para
a experiência consistente do usuário. O Gerenciamento o túnel VPN que é provocado
baseou nos ajustes TND aplicados no perfil do túnel do usuário VPN. Adicionalmente, os
TND conectam a ação no perfil do Gerenciamento VPN (reforçado somente quando o túnel
do Gerenciamento VPN é ativo), aplicam-se sempre ao túnel do usuário VPN, para
assegurar-se de que o túnel do Gerenciamento VPN seja transparente ao utilizador final.

Métodos do desenvolvimento para o perfil do Gerenciamento VPN de AnyConnect

Uma conexão de VPN bem sucedida do usuário é terminada com o perfil de conexão ASA a
fim transferir o perfil do Gerenciamento VPN de AnyConnect do gateway de VPN.

●

Nota: Se o protocolo usado para o túnel do Gerenciamento VPN é IKEv2, a primeira
conexão está precisada de ser estabelecida com o SSL (a fim transferir o perfil do
Gerenciamento VPN de AnyConnect do ASA).

O perfil do Gerenciamento VPN de AnyConnect poderia manualmente ser transferido
arquivos pela rede às máquinas cliente com um impulso GPO ou pela instalação manual (se
assegure de que o nome do perfil fosse VpnMgmtTunProfile.xml).

●

     Lugar do dobrador onde o perfil precisa de ser adicionado:

     Windows: Cliente seguro \ perfil \ MgmtTun da mobilidade de C:\ProgramData\Cisco\Cisco
AnyConnect

     macOS: /opt/cisco/anyconnect/profile/mgmttun/ 

(Opcional) configurar um atributo feito sob encomenda para apoiar Túnel-toda
configuração

O túnel do Gerenciamento VPN exige a separação inclui a configuração do Tunelamento, à
revelia, para evitar impactar uma comunicação de rede USER-iniciada. Isto pode ser cancelado
configurando o atributo feito sob encomenda na política do grupo usada pela conexão de túnel do
Gerenciamento.



Etapa 1. Navegue ao acesso da configuração > do acesso remoto VPN > da rede (cliente) >
avançou > atributos feitos sob encomenda de AnyConnect. O clique adiciona, segundo as
indicações da imagem.

Etapa 2. Ajuste o tipo do atributo feito sob encomenda a ManagementTunnelAllAllowed e forneça
uma descrição. Clique a APROVAÇÃO, segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Navegue ao acesso da configuração > do acesso remoto VPN > da rede (cliente) >
avançou > nomes do atributo feito sob encomenda de AnyConnect. O clique adiciona, segundo as
indicações da imagem.



Etapa 4. Selecione o tipo como ManagementTunnelAllAllowed. Nome de conjunto como
verdadeiro. O clique adiciona para fornecer o valor de atributo feito sob encomenda, segundo as
indicações da imagem.

Etapa 5. Valor determinado como verdadeiro. APROVAÇÃO do clique, segundo as indicações da



imagem.

Etapa 6. Navegue à configuração > ao acesso remoto VPN > ao acesso > ao grupo da rede
(cliente) políticas. Escolha a política do grupo. O clique edita, segundo as indicações da imagem.

Passo 7. Como mostrado nesta imagem, navegue a avançado > Split Tunneling. Configurar a
política como o túnel todas as redes. 



Etapa 8. Navegue a avançado > cliente > atributos feitos sob encomenda de Anyconnect. O
clique adiciona, segundo as indicações da imagem.

Etapa 9. Escolha o tipo do atributo como ManagementTunnelAllAllowed e selecione o valor como
verdadeiro. Clique a APROVAÇÃO, segundo as indicações da imagem.



Etapa 10. O clique aplica-se para empurrar a configuração para o ASA, segundo as indicações da
imagem.

Configuração de CLI para após adicionar o atributo feito sob encomenda de
ManagementTunnelAllAllowed

webvpn

 enable outside

 anyconnect-custom-attr ManagementTunnelAllAllowed description ManagementTunnelAllAllowed

 hsts

  enable



  max-age 31536000

  include-sub-domains

  no preload

 no anyconnect-essentials

 anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.8.02045-webdeploy-k9.pkg 1

 anyconnect profiles AnyConnect_MGMT_Profile disk0:/anyconnect_mgmt_profile.vpnm

 anyconnect enable

 tunnel-group-list enable

 cache

  disable

 error-recovery disable

!

anyconnect-custom-data ManagementTunnelAllAllowed true true

!

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel internal

group-policy AnyConnect_MGMT_Tunnel attributes

 vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

 split-tunnel-policy tunnelall

 client-bypass-protocol enable

 address-pools value VPN_Pool

 anyconnect-custom ManagementTunnelAllAllowed value true

 webvpn

  anyconnect profiles value AnyConnect_MGMT_Profile type vpn-mgmt

Verificar

Verifique a conexão de túnel do Gerenciamento VPN em ASA CLI com este anyconnect do
detalhe do comando show VPN-sessiondb 

ASA# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect Detailed

Username     : vpnuser                Index        : 10

Assigned IP  : 192.168.10.1           Public IP    : 10.65.84.175

Protocol     : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256  DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-

256

Hashing      : AnyConnect-Parent: (1)none  SSL-Tunnel: (1)SHA384  DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx     : 17238                  Bytes Rx     : 1988

Pkts Tx      : 12                     Pkts Rx      : 13

Pkts Tx Drop : 0                      Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : AnyConnect_MGMT_Tunnel Tunnel Group : AnyConnect_MGMT_Tunnel

Login Time   : 01:23:55 UTC Tue Apr 14 2020

Duration     : 0h:11m:36s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                    VLAN         : none

Audt Sess ID : c0a801010000a0005e9510ab

Security Grp : none

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

--- Output Omitted ---

DTLS-Tunnel:

  Tunnel ID    : 10.3

  Assigned IP  : 192.168.10.1           Public IP    : 10.65.84.175

  Encryption   : AES-GCM-256            Hashing      : SHA384

  Ciphersuite  : ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384



  Encapsulation: DTLSv1.2               UDP Src Port : 57053

  UDP Dst Port : 443                    Auth Mode    : Certificate

  Idle Time Out: 30 Minutes             Idle TO Left : 18 Minutes

  Client OS    : Windows

  Client Type  : DTLS VPN Client

  Client Ver   : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.8.03036

  Bytes Tx     : 17238                      Bytes Rx     : 1988

  Pkts Tx      : 12                         Pkts Rx      : 13

  Pkts Tx Drop : 0                          Pkts Rx Drop : 0

Verifique a conexão de túnel do Gerenciamento VPN no ASDM

Navegue à monitoração > VPN > estatísticas de VPN > sessões. Filtre pelo cliente de
AnyConnect para ver a sessão cliente.

Verificação da conexão de túnel do Gerenciamento VPN na máquina cliente



Troubleshooting

A linha nova das estatísticas UI (estado da conexão de gerenciamento) pode ser usada para
pesquisar defeitos problemas de conectividade do túnel do Gerenciamento. Os seguintes são
geralmente estados de erro da cena:

Desligado (desabilitado):

A característica é desabilitada.●

Assegure-se de que o perfil do Gerenciamento VPN esteja distribuído ao cliente, através da
conexão de túnel do usuário (exige adicionar o perfil do Gerenciamento VPN à política do
grupo de túneis do usuário) ou fora da faixa com a transferência de arquivo pela rede manual
do perfil.

●

Assegure-se de que o perfil do Gerenciamento VPN esteja configurado com uma entrada do
host único que inclua um grupo de túneis.

●

Desligado (rede confiável):

O TND detectou uma rede confiável assim que o túnel do Gerenciamento não é estabelecido.●

Desligado (active do túnel do usuário):

Um túnel do usuário VPN é atualmente ativo.●

Desligado (lançamento do processo falhado):

Uma falha do lançamento do processo foi encontrada em cima de tentar a conexão de túnel
do Gerenciamento.

●



Desligado (conecte falhado):

 Uma falha de conexão foi encontrada em cima de estabelecer o túnel do Gerenciamento.●

Assegure-se de que o certificado de autenticação esteja configurado no grupo de túneis,
nenhuma bandeira esta presente na política do grupo, o certificado de servidor deve ser
confiada.

●

Desligado (configuração de VPN inválida):

Uma configuração inválida do Split Tunneling foi recebida do servidor de VPN.●

Verifique a configuração do Split Tunneling na política do grupo de túneis do Gerenciamento.●

Desligado (atualização de software pendente):

Uma atualização de software de AnyConnect é atualmente pendente.●

Desligado:

O túnel do Gerenciamento está a ponto de ser estabelecido ou não poderia ser estabelecido
para alguma outra razão.

●

Recolha o DARDO para um Troubleshooting mais adicional.

Informações Relacionadas

Configuração do túnel do Gerenciamento VPN●

Pesquisando defeitos o túnel do Gerenciamento VPN●
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