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Introdução

Este original descreve o tipo de contas e das etapas para configurar a autenticação de dois
fatores na proteção avançada do malware (AMP) para o console dos valores-limite.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco AMP para valores-limite●

Acesso ao AMP para o console dos valores-limite●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

O AMP para valores-limite consola v5.4.2020041417●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Controle de acesso



Há dois tipos de contas no AMP para o console dos valores-limite: administradores e contas
unprivileged ou regulares. Quando você cria um username novo você deve selecionar seu nível
de privilégio, mas você pode mudar seu nível de acesso a qualquer hora.

Os administradores têm o controle total, podem ver dados de todo o grupo ou computador na
organização e fazer mudanças aos grupos, às políticas, às lista e aos nomes de usuário.

Nota: Um administrador pode degradar um outro administrador a uma conta regular mas
não pode degradar-se.

Uma conta de usuário unprivileged ou regular pode somente ver a informação para grupos que
foram dados o acesso a. Quando você cria uma conta de novo usuário, você tem a escolha se
conceder-lhes privilégios do administrado. Se você não lhes concede aqueles privilégios, você
pode selecionar que agrupa, políticas e lista que tem o acesso a.

Autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores fornece uma camada adicional de Segurança contra tentativas
desautorizadas de alcançar seu AMP para a conta do console dos valores-limite.

Configurar

Privilégios

Se você é um administrador, a fim mudar permissões ou conceder privilégios do administrado,
você pode navegar às contas > aos usuários seleciona a conta de usuário e a escolha as
permissões, considera esta imagem.

Um administrador igualmente pode revogar privilégios do administrado a um outro administrador,
fazer isto que você pode navegar à conta de administrador para ver a opção, segundo as
indicações da imagem.



Nota: Quando a mudança das permissões do usuário alguns dados é posta em esconderijo
na busca resulta assim que um usuário é ainda possa vê-la por um período de tempo
mesmo que já não tenham o acesso a um grupo. Na maioria dos casos, o esconderijo é
refrescado após os minutos 5.

Autenticação de dois fatores

Esta característica permite que você reforce a autenticação com um pedido do acesso externo. A
fim configurar isto, siga este procedimento:

Etapa 1. Navegue a minha conta na parte superior direita do AMP para o console dos valores-
limite como nesta imagem.

Etapa 2. Na seção dos ajustes seleta controle, a fim ver um guia direto com as três etapas
necessárias permitir esta característica, segundo as indicações da imagem.



Etapa 3. Há três etapas rápidas:

a) Transfira o autenticador, que você pode obter para Android ou o iPhone que podem executar o
autenticador de Google. Selecione detalhes em alguns dos celulares gerar um código QR que o
reoriente à página da transferência. Veja esta imagem.

b) Faça a varredura do código QR, seleto no código Generate QR, ele que tem que ser feito a
varredura pelo autenticador de Google segundo as indicações desta imagem.



c) Permita o autenticador de dois fatoras, abra seu aplicativo do autenticador em seu telefone
celular e dê entrada ao código da verificação. Seleto permita de terminar este processo, segundo
as indicações da imagem.

Etapa 4. Uma vez que é feita, dá-lhe alguns códigos alternativos. Selecione a cópia à prancheta a
fim salvar os, veja a imagem como um exemplo.



Nota: Cada código alternativo pode somente ser usado uma vez. Depois que você usou
todo seu alternativo o codifica deve retornar a esta página a fim gerar códigos novos.

Para uma referência mais adicional, você pode consultar o AMP para o Guia do Usuário dos
valores-limite.

Adicionalmente, você pode olhar as contas e permitir a autenticação de dois fatores no vídeo
AMP.

https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
https://video.cisco.com/detail/videos/tac/video/6148140658001/accounts-and-enable-2-factor-authentication-in-amp?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac/video/6148140658001/accounts-and-enable-2-factor-authentication-in-amp?autoStart=true
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