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Introdução

Este documento descreve o procedimento para registrar Cisco envia por correio eletrónico
dispositivos das ferramentas de segurança (ESA)/da Segurança email da nuvem (CES) em um
ambiente de configuração aglomerado à proteção avançada do malware (AMP) para valores-
limite.

Problema

Nota: Este documento foi redigido até à data de ESA/CES AsyncOS 11.1. Para obter mais
informações sobre da documentação ESA/CES, refira por favor os Guias do Usuário e a
documentação.

Tentando registrar um conjunto ESA/CES com o AMP para valores-limite do GUI dentro da
página dos Serviços de segurança > da reputação e da análise do arquivo, o dispositivo do
registro do botão com o AMP para valores-limite é desabilitada para fora e incapaz de terminar o
registro.

Mostrado na imagem: 

Solução

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html


Para registrar um dispositivo ESA/CES em uma configuração aglomerada ao AMP para valores-
limite, isto deve ser feito com nível da máquina cancela. Isto significa que para cada máquina no
conjunto, terá uma configuração de cancelamento individual que tome a precedência.  

As etapas a terminar são como segue:

Etapa 1 - Entre e navegue à página AMP no ESA/CES.

Navegue aos Serviços de segurança > à reputação e à análise do arquivo e verifique o modo
atual de configuração. Isto é indicado pelo modo - Conjunto na saída fornecida.

Etapa 2 - Mude o modo de configuração.

As opções do gerenciamento centralizado do clique > controlam ajustes.

Sob controle ajustes, copiam a configuração do conjunto à máquina respectiva entrada. Uma vez
que selecionado, submeta e comprometa as mudanças.



3 Switch da etapa ao modo da ultrapassagem da máquina.

Clique sobre o modo da mudança… deixam cair para baixo e selecionam a máquina respectiva
com a ultrapassagem configurar.

Etapa 4 - Registrar o AMP para valores-limite para o ajuste da máquina.

Após o modo de configuração é comutado para fazer à máquina: <Machine Name>.

O clique edita configurações globais… expande então os ajustes avançados para o componente
da análise do arquivo. 

Clique o botão para o dispositivo do registro com o AMP para valores-limite” para terminar o
registro.



Repita etapas 1 - 4 nas máquinas restantes no conjunto para registrar-se para o AMP para
valores-limite.

aviso: Versões de software ESA/CES afetadas pelo ID de defeito: CSCvp23281 deve saltar
a etapa 5 da maneira prevista na ação alternativa do defeito.

5 Switch da etapa para aglomerar o modo.

Depois que cada máquina se registrou com o AMP para valores-limite, mude o modo de volta ao
conjunto removendo o nível da máquina cancela para a reputação do arquivo e a análise
sob opções do gerenciamento centralizado > controla ajustes.  Todos os ajustes do dispositivo
devem combinar para que a aglomeração trabalhe com sucesso.  O dispositivo do registro com o
AMP para o botão dos valores-limite ainda será desabilitada para fora e não disponível no modo
do conjunto.
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Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

Cisco AMP para valores-limite - Portal da documentação●

Cisco nubla-se a Segurança do email - Guias do utilizador final●

Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp23281
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/fireamp-endpoints/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/cloud-email-security/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
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