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AnyConnect para Android apoia as configurações controladas, que poderiam ser fornecida por
apps MDM/EMM. O esquema é encaixado dentro de AnyConnect '' s APK (no res/restrictions.xml)
e poderia ser recuperado através do EMM API de Google. O esquema inclui documentação
detalhada em cada campo e define um formulário que poderia ser rendido pelo portal EMM
admin.

Para provision somente uma única entrada da configuração de VPN, os admins podem usar os
campos do vpn_connection_*. Para provision configurações de VPN múltiplas, os admins podem
usar o campo do vpn_configuration_list, que é um BundleArray que possa conter umas ou várias
entradas do vpn_configuration.

Algumas das chaves controladas da configuração são os valores tokenized dinâmicos associados
que devem ser povoados pelo software EMM.

Certificados de cliente do abastecimento

AnyConnect apoia o processo padrão para o abastecimento EMM dos certificados de cliente. os
vpn_keychain_cert_alias devem conter o pseudônimo de Android KeyChain do certificado.
Quando este valor esta presente, AnyConnect chamará KeyChain.choosePrivateKeyAlias para
ligar a importação (se o pseudônimo não tem sido importado já). Normalmente, isto conduzirá a
uma alerta do OS para que o usuário aprove o pedido. Para uma experiência mais sem emenda
do usuário, o app EMM pode executar onChoosePrivateKeyAlias para evitar alertar o usuário.

A maioria de portais EMM permitem que o admin entre um valor tokenized special para o campo
dos vpn_keychain_cert_alias. Uma vez que o app EMM importou o certificado em Android
KeyChain, usará o certifiate real aliás no lugar do token especial.

Nota: o valor de vpn_keychain_cert_alias deve combinar o pseudônimo real de KeyChain do
certificado. Se não, o usuário pode ser alertado repetidamente porque AnyConnect pensa que o
certificado não esteve importado.

Para recaplitular o processo de abastecimento EMM do certificado de cliente:

O app EMM obtém o certificado (por exemplo através do SCEP) e importa-o em Android
KeyChain.

1.

Os implementares (recomendados) DeviceAdminReceiver.onChoosePrivateKeyAlias do
app EMM () assim AnyConnect serão auto-aprovados usar o certificado

2.

O app EMM ajusta o pseudônimo de KeyChain do certificado importado no campo dos
vpn_keychain_cert_alias da configuração controlada de AnyConnect.

3.

Identificador de dispositivo do abastecimento

AnyConnect apoia o abastecimento EMM de um identificador de dispositivo que poderia ser
usado para o controle de acesso de rede ou o relatório que usa o special tokenized o
vpn_connection_device_id do campo de valor. Para obter mais informações sobre do identificador
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de dispositivo, veja por favor esta nota da zona da tecnologia.
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