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Introdução

Este original descreve o processo para integrar o Cisco Threat Response (CTR) com ferramenta
de segurança do email (ESA) e como verificar isto a fim executar algumas investigações CTR.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Threat Response●

Dispositivo de segurança de e-mail●

Componentes Utilizados

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

Conta CTR●



Troca dos serviços do Cisco Security●

ESA C100V na versão de software 13.0.0-392●

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.

Configurar

A fim configurar o CTR e o ESA da integração, entre a seu dispositivo virtual da Segurança do
email e siga estas etapas rápidas:

Etapa 1. Navegue aos ajustes do serviço da rede > da nuvem

Uma vez no ESA, navegue aos ajustes do serviço da rede > da nuvem do menu do contexto, a
fim ver atualmente o estado da resposta da ameaça (desabilitado/permitido) segundo as
indicações da imagem.

Etapa 2. Clique editam sobre ajustes

A característica da resposta da ameaça no ESA é desabilitada até aqui, a fim permitir a
característica, clica sobre ajustes Edit segundo as indicações da imagem:



Etapa 3. Selecione a caixa de seleção permitem e o servidor de resposta da
ameaça

Selecione a caixa de seleção permitem, a seguir escolhem o servidor de resposta da ameaça,
veem por favor a imagem abaixo:

Nota: A seleção do padrão para o servidor de resposta URL da ameaça é AMERICAS (api-
sse.cisco.com). Para negócios de EUROPA, clique o menu suspenso e escolha EUROPA
(api.eu.sse.itd.cisco.com)

Etapa 4. Submeta e comprometa mudanças

Exige-se para submeter e comprometer as mudanças, a fim salvar e aplicar toda a mudança.
Agora se a relação ESA é refrescada um token do registro é pedido a fim registrar a integração,
segundo as indicações da imagem abaixo.

Nota: Você pode ver um mensagem de sucesso: Suas mudanças foram comprometidas.



Etapa 5. O log no portal CTR e gerencie o token do registro pedido no ESA

1. Uma vez no portal CTR, navegue aos módulos > aos dispositivos > controlam dispositivos,
veem por favor a imagem seguinte.

2. Controle dispositivos que a relação o reorienta à troca dos Serviços de segurança (SSE), uma
vez que lá, clique sobre o ícone adiciona dispositivos e gerencie tokens segundo as indicações da
imagem.



3. Clique sobre Continue a fim gerar o token, uma vez que o token é gerado, clicam sobre a cópia
à prancheta, segundo as indicações da imagem.

Dica: Você pode selecionar o número de dispositivos para adicionar (de 1 e de até 100) e
para selecionar igualmente o tempo de expiração simbólico (1hr, 2hrs, 4hrs, 6hrs, 8hrs,
12hrs, 01 dias, 02 dias, 03 dias, 04 dias e 05 dias).

Etapa 6. Cole o token do registro (gerado do portal CTR) no ESA

Uma vez que o token do registro é gerado, cole-o na seção dos ajustes dos serviços da nuvem no
ESA, como a imagem abaixo.

Nota: Você pode ver um mensagem de sucesso: Um pedido registrar seu dispositivo com o
portal do Cisco Threat Response é iniciado. Navegue de volta a esta página após algum
tempo para verificar o estado do dispositivo.



Etapa 7. Verifique que seu dispositivo ESA está no portal SSE

Você pode navegar ao portal SSE (o CTR > os módulos > os dispositivos > controlam
dispositivos), e no olhar da aba da busca em seu dispositivo ESA, segundo as indicações da
imagem.

Etapa 8. Navegue ao portal CTR e adicionar um módulo novo ESA

1. Uma vez que você está no portal CTR, navegue ao módulo novo do > Add dos módulos,
segundo as indicações da imagem.

2. Escolha o tipo de módulo, neste caso, o módulo é um módulo da ferramenta de segurança do



email como a imagem abaixo.

3. Entre nos campos: Nome do módulo, dispositivo registrado (selecione esse registrado
previamente) e timeframe do pedido (dias), e salvaguarda, segundo as indicações da imagem.



Verificar

A fim verificar a integração CTR e ESA, você pode enviar um email do teste, que você possa
igualmente o ver de seu ESA, navegue para monitorar > rastreamento de mensagem, e encontre
o email do teste. Neste caso, eu filtrei pelo assunto do email como a imagem abaixo.

Agora, do portal CTR, você pode executar uma investigação, navegar para investigar, e usar
alguns observables do email, segundo as indicações da imagem.



Dica: Você pode usar a mesma sintaxe para outros observables do email como segue na
imagem.

Troubleshooting

Se você é um cliente CES ou se você controla seus dispositivos ESA através de um S A, você
pode somente conectar à resposta da ameaça através de seu S A. Assegure por favor suas
corridas AsyncOS 12.5 S A ou mais alto. Se você não controla seu ESA com um S A e você
integra o ESA diretamente, assegure-se de que esteja na versão 13.0 ou mais recente de
AsyncOS.



O dispositivo ESA não é mostrado no portal CTR

Se seu dispositivo ESA não está mostrado no dispositivo registrado da gota-para baixo quando o
módulo ESA estiver adicionado no portal CTR, assegure por favor para ter permitido o CTR no
SSE, no CTR navegam aos módulos > aos dispositivos > controlam dispositivos, a seguir no
portal SSE navegue para nublar-se serviços e permitir o CTR, como a imagem abaixo:

A investigação CTR não está mostrando dados do ESA

Assegure por favor isso:

A sintaxe da investigação está correta, os observables do email é mostrada acima na seção
da verificação.

●

Você selecionou o servidor de resposta da ameaça ou a nuvem apropriada
(Americas/Europa).

●

O ESA não está pedindo o token do registro

Assegure por favor para comprometer as mudanças, quando a resposta da ameaça foi permitida,
se não, as mudanças não estarão aplicadas à seção da resposta da ameaça no ESA.

O registro falhou devido a um token inválido ou expirado

Assegure-se de por favor que o token esteja gerado da nuvem correta:

Se você usa a nuvem de Europa (EU) para o ESA, gerencia o token de:
https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/

Se você se usa Americas (NAM) nublam-se para o ESA, gerenciem o token de:
https://admin.sse.itd.cisco.com/

Também, recorde que o token do registro tem um tempo de expiração (selecione a maioria de
tempo conveniente terminar a tempo a integração).

Informações Relacionadas

Você pode encontrar a informação contida neste artigo no vídeo do Cisco Threat Response e
da integração ESA.

●

https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/
https://admin.sse.itd.cisco.com/
https://video.cisco.com/video/6159336218001
https://video.cisco.com/video/6159336218001


Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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