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Introduction

Este documento aborda as etapas necessárias para integrar o Cisco Cloud Email Security (CES)
ao Microsoft Office 365 (O365), para entrega de e-mail de entrada e saída.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CES●

Acesso CLI ao seu ambiente CES: Acesso à CLI do cliente CES●

Microsoft Office 365●

SMTP●

DNS●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Informações de Apoio

https://docs.ces.cisco.com/docs/ces-customer-cli-access


Sua carta de boas-vindas do Cisco Cloud Email Security inclui seus endereços IP CES e outras
informações pertinentes. Além da carta exibida abaixo, você também receberá um e-mail
criptografado que fornece detalhes adicionais sobre o número de dispositivos de segurança de e-
mail (ESA) e dispositivos de gerenciamento de segurança (SMA) provisionados para sua
alocação de CES. Se você não recebeu ou não tem uma cópia da carta, entre em contato com
ces-activations@cisco.com com suas informações de contato, nome do cliente e nome de
domínio em serviço.

    

Os IPs são dedicados a cada cliente e provavelmente não serão alterados sem notificação. Você
pode usar os IPs ou nomes de host atribuídos na configuração do Office 365.

    

Observação: é altamente recomendável que você teste essas configurações bem antes de
qualquer cut-over de correio de produção planejado, pois as configurações podem levar
tempo para serem replicadas no console do Office 365 Exchange Online. No mínimo,
aguarde 1 hora para todas as alterações entrarem em vigor.

    

mailto:ces-activations@cisco.com


Nota: Os endereços IP que você vê na captura de tela acima seriam proporcionais ao
número de ESAs que são provisionados para sua alocação de CES. Por exemplo,
xxx.yy.157.139 seria o endereço IP da interface Data 1 para ESA1, e xxx.yy.158.153 seria o
endereço IP da interface Data 1 do ESA2. Se a sua carta de boas-vindas não incluir
informações sobre Dados 2 (IPs de interface de saída), entre em contato com o TAC da
Cisco para obter a interface Dados 2 adicionada para a alocação do CES

    

Configurando o Office 365 (Microsoft) com o Cisco Cloud Email
Security (CES)

Configurar e-mail de entrada no Office365 a partir do CES

Ignorar regra de filtragem de spam

Faça login no Office 365 Admin Center (https://portal.microsoft.com)1.
No menu à esquerda, expanda Admin Centers2.
Clique em Exchange3.
No menu à esquerda, navegue até fluxo de e-mail > regras4.
Clique em [+] para criar uma nova regra5.
Selecione Ignorar filtragem de spam... na lista suspensa6.
Insira um nome para a nova regra: Ignorar filtragem de spam - e-mail de entrada do Cisco
CES

7.

Para "*Aplique esta regra se...", selecione: O endereço IP do remetente está em qualquer
um desses intervalos ou corresponde exatamente Para o pop-up "especificar intervalos de
endereços IP", adicione os endereços IP indicados na sua carta de boas-vindas do
CESClique em OK.

8.

Para "*Faça o seguinte...", a nova regra foi pré-selecionada: Defina o nível de confiança de
spam (SCL) como... - Ignorar filtragem de spam

9.

Clique em Salvar10.
A regra de filtragem de spam bypass deve ser semelhante a esta:

https://portal.microsoft.com


Conector de recebimento

Permaneça no Centro de administração do Exchange1.
No menu à esquerda, navegue até fluxo de e-mail > conectores2.
Clique em [+] para criar um novo conector3.
Na janela pop-up "Selecionar o cenário de fluxo de e-mail" , escolha o seguinte: De:
Organização do parceiroPara: Office365

4.

Clique em Next5.
Digite um nome para o novo conector: Entrada do Cisco CES6.
Insira uma descrição, se desejar7.
Clique em Next8.
Clique em Usar o endereço IP do remetente9.

Clique em Next10.
Clique em [+] e insira os endereços IP indicados na sua carta de boas-vindas do CES11.
Clique em Next12.
Selecione Rejeitar mensagens de correio eletrônico se não forem enviadas através de TLS13.
Clique em Next14.
Clique em Salvar15.

A configuração do conector de recepção deve ser semelhante à seguinte:



Configurar e-mail do CES para o Office 365

  

Controles de destino

Imponha um autocontrole adicionando um domínio de entrega aos controles de destino. Isso pode
ser removido posteriormente, mas esses são IPs "novos" para o Office 365, e não queremos
nenhuma limitação por parte da Microsoft devido à sua reputação desconhecida.

Faça login em seu ESA no CES1.
Navegue até Políticas de e-mail > Controles de destino2.
Clique em Adicionar destino3.
Use as seguintes configurações: Destino: digite seu nome de domínioConexões
simultâneas: 10Máximo de mensagens por conexão: 20Suporte TLS: Preferencial

4.

Clique em Submit5.
Clique em Confirmar alterações no canto superior direito da interface do usuário para salvar
suas alterações de configuração 

6.

    

Sua Tabela de Controle de Destino final deve ser semelhante a:

  



    

Tabela de acesso de destinatário

Em seguida, defina a tabela de acesso de destinatário (RAT) para aceitar e-mails para seus
domínios:

Navegue até Políticas de e-mail > Tabela de acesso de destinatário (RAT) Nota: Certifique-
se de que o ouvinte seja para "Ouvinte de entrada" ou "Email de entrada"

1.

Clique em Adicionar destinatário2.
Adicione seus domínios no campo Endereço do destinatário3.
Selecione a ação padrão de Aceitar4.
Clique em Submit5.
Clique em Confirmar alterações no canto superior direito da interface do usuário para salvar
suas alterações de configuração  

6.

         

O exemplo mostrado é para o domínio "domain.com":

  

    

Rotas SMTP

Você precisará definir a rota SMTP para entregar e-mails do CES ao seu domínio do Office 365:

Navegue até Rede > Rotas SMTP1.
Clique em Adicionar rota...2.
Domínio de recebimento: digite seu nome de domínio3.
Hosts de destino: adicionar seu registro original do Office 365 MX4.
Clique em Submit5.
Clique em Confirmar alterações no canto superior direito da interface do usuário para salvar
suas alterações de configuração   

6.

    



Suas configurações finais de rota SMTP devem ser semelhantes a:

    

Configuração de DNS (registro MX)

Neste momento, você está pronto para cortar o domínio por meio de uma alteração de registro do
Mail Exchange (MX). Trabalhe com seu administrador DNS para resolver seus registros MX para
os endereços IP do CES, conforme fornecido na carta de boas-vindas do Cisco CES.

Você também desejará verificar a alteração no registro MX do console do Office 365:

Efetue login no console administrativo do Office 365 (https://admin.microsoft.com)1.
Navegue até Home > Setup > Domains (Página inicial > Configuração > Domínios)2.
Selecione seu nome de domínio padrão3.
Clique em Verificar DNS4.

     

Você verá os "Registros MX" atuais de acordo com a forma como o Office 365 procura seus
registros DNS e MX associados ao seu domínio:

    

    

Nota: Ignore o aviso acima: "Um ou mais desses registros ainda não foram adicionados
corretamente. instruções passo a passo." Seguindo as "instruções passo a passo", os registros

https://admin.microsoft.com


MX serão redefinidos para o que foi originalmente configurado para redirecionar para sua conta
do Office 365. Isso removerá o cluster CES do fluxo de tráfego de entrada.

    

Testando e-mail de entrada

Teste o correio de entrada enviando uma mensagem para o seu endereço de correio eletrônico
do Office 365. Verifique se ele chega à sua caixa de entrada de e-mail do Office 365.

Valide os logs de e-mail usando o Rastreamento de mensagens no Cisco Content Security
Management Appliance (SMA) fornecido com o serviço CES.

Para ver os registros de correio no SMA:

Faça login no SMA (https://sma.iphmx.com/ng-login)1.
Clique em Rastreamento2.
Insira os critérios de pesquisa necessários e clique em Pesquisar; você deve ver resultados
semelhantes a:

3.

    

Para ver os registros de correio no Office 365:

Faça login no Office 365 Admin Center (https://admin.microsoft.com)1.
Expanda Admin Centers2.
Clique em Exchange3.
Navegue até fluxo de email > rastreamento de mensagem4.
Insira os critérios de pesquisa necessários e clique em pesquisar; você deve ver resultados
semelhantes a:

5.

  

    

Configurar e-mail de saída do Office 365 para CES

  

https://sma.iphmx.com/ng-login
https://admin.microsoft.com


Configurar RELAYLIST no CES

Consulte sua carta de boas-vindas do CES. Uma interface secundária será especificada para
mensagens de saída via ESA.

  

Faça login em seu ESA no CES1.
Navegue até Políticas de e-mail > Visão geral do HAT Nota: Verifique se o ouvinte é para
"Ouvinte de saída" ou "OutgoingMail"

2.

Clique em Adicionar grupo de remetente...3.
Configure o grupo de remetente como: Nome: RELAY_O365Comentário:  insira se deseja
anotar seu grupo de remetentesPolítica: TRANSMITIDOClique em Enviar e adicionar
remetentesRemetente: .protection.outlook.com Nota: O "." (ponto) no início do nome de
domínio do remetente é obrigatórioClique em SubmitClique em Confirmar alterações no
canto superior direito da interface do usuário para salvar suas alterações de configuração   
  

4.

  

Suas configurações finais de rota SMTP devem ser semelhantes a:

  

  

Ativar TLS

Clique em < Voltar para a visão geral do HAT1.
Clique na Política de fluxo de e-mail nomeada: TRANSMITIDO2.
Procure os recursos de segurança > Criptografia e autenticação3.
Na seção TLS, escolha: Preferencial4.



Clique em Submit5.
Clique em Confirmar alterações no canto superior direito da interface do usuário para salvar
suas alterações de configuração      

6.

  

  

    

Configurar e-mail do Office 365 para CES

Faça login no Office 365 Admin Center (https://admin.microsoft.com)1.
Expanda Admin Centers2.
Clique em Exchange3.
Navegue até fluxo de correio > conectores4.
Clique em [+] para criar um novo conector5.
Na janela pop-up "Selecionar o cenário de fluxo de e-mail", escolha o seguinte: De:
Office365Para: Organização do parceiro

6.

Clique em Next7.
Digite um nome para o novo conector: Saída para Cisco CES8.
Insira uma descrição, se desejar9.

Clique em Next10.
Para "Quando você deseja usar este conector?" Selecionar: somente quando tenho uma
regra de transporte configurada que redireciona mensagens para este conectorClique em
Next

11.

Clique em Rotear e-mail através desses hosts inteligentes12.
Clique em [+] e insira os endereços IP de saída ou os nomes de host indicados na sua
carta de boas-vindas do CES

13.

Clique em Salvar14.
Clique em Next15.
Para "Como o Office 365 deve se conectar ao servidor de e-mail da sua empresa
parceira?" Selecione: Sempre usar TLS (Transport Layer Security) para proteger a conexão
(recomendado)Selecionar qualquer certificado digital, incluindo certificados
autoassinadosClique em Next

16.

Você receberá a tela de confirmação17.
Clique em Next18.
Use [+] para inserir um endereço de e-mail válido para validar seu conector e clique em OK19.
Clique em Validar e permita que a validação seja executada20.
Depois de concluir, clique em Fechar21.
Clique em Salvar22.

     

A configuração do conector de saída deve ser semelhante a:

https://admin.google.com


  

    

Criar uma regra de fluxo de e-mail

Faça login no seu centro de administração do Exchange (https://outlook.office365.com)1.
Clique em fluxo de correio; Você deve estar na guia "Regras"2.
Clique em [+] para adicionar uma nova regra3.
Selecione Criar uma nova regra4.
Insira um nome para a nova regra: Saída para Cisco CES5.
Para "*Aplique esta regra se...", selecione: O remetente está localizado... Para o pop-up
"selecionar local do remetente", selecione: Dentro da organizaçãoClique em OK.

6.

Clique em Mais opções...7.
Clique no botão adicionar condição e insira uma segunda condição Selecionar: O
destinatário...Selecione: É externo/internoPara o pop-up "selecionar local do remetente",
selecione: Fora da empresaClique em OK.

8.

Para "*Faça o seguinte...", selecione: Redirecionar a mensagem para... Selecione: o
seguinte conectorE selecione o conector "Outbound to Cisco CES"Clique em OK.

9.

https://outlook.office365.com


Retorne a "*Faça o seguinte...", e insira uma segunda ação: Selecione: Modificar as
propriedades da mensagem...Selecione: definir o cabeçalho da mensagemDefina o
cabeçalho da mensagem: X-OUTBOUND-AUTHClique em OK.Defina o valor: minha
secretáriaClique em OK.

10.

Clique em Salvar11.
  

Nota: Para evitar mensagens não autorizadas da Microsoft, um cabeçalho x secreto pode ser
carimbado quando as mensagens deixam o domínio do Office 365; esse cabeçalho é então
avaliado e removido antes da entrega à Internet.

    

A configuração de roteamento do Office 365 deve ser semelhante a:

         

Finalmente, acesse a CLI do ESA.  

     

Observação: Acesso à CLI do cliente CES

     

Você precisará criar um filtro de mensagens para inspecionar a presença e o valor do cabeçalho x e remover o cabeçalho, se existir. Se não houver
cabeçalho, solte a mensagem.

Faça login em seu ESA no CES via CLI1.
Execute o comando Filtros2.
Àmedida que o ESA está em cluster no CES, clique em voltar para editar os filtros no modo
"Cluster"

3.

Utilize a Nova operação para criar o seguinte filtro de mensagens, copiar e colar:
office365_outbound: if sendergroup == "RELAY_O365" {

if header("X-OUTBOUND-AUTH") == "^mysecretkey$" {

strip-header("X-OUTBOUND-AUTH");

} else {

drop();

}

4.

https://docs.ces.cisco.com/docs/ces-customer-cli-access


}

Voltar uma vez para criar uma nova linha em branco5.
Digite "." na nova linha para terminar a criação do novo filtro de mensagens6.
Voltar uma vez para sair do menu Filtros7.
Execute o comando Commit para salvar as alterações em sua configuração8.

    

Testando e-mail de saída  

     

Teste o correio de saída enviando uma mensagem do seu endereço de correio eletrônico do
Office 365 para um destinatário de domínio externo.  Você pode revisar o rastreamento de
mensagens do SMA para garantir que ele tenha sido roteado de saída corretamente.

  

Exemplo de rastreamento de mensagem em que o cabeçalho x não corresponde:

    

Exemplo de rastreamento de mensagem com entrega bem-sucedida:
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