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Introdução
Este documento descreve como um administrador pode alterar o utilizador final Safelist/Blocklist
(SLBL) na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Como alterar o utilizador final Safelist/Blocklist no ESA
Um administrador ESA pode diretamente ver o SLBL da relação da quarentena do Spam de
IronPort (ISQ). Os administradores veem e trabalham com o superset das mesmas entradas que
cada utilizador final vê e trabalha com.
A fim ver ou alterar o SLBL, e o administrador precisariam de fazer um do seguinte:
1. log no EUQ usando suas conta admin e senha
Escolha Safelist ou Blocklist do menu suspenso das opções no direito da parte superior
Encontre e altere os remetentes/remetentes alistam para o endereço destinatário, como
necessário
2. exporte o SLBL para um arquivo .csv
A administração do sistema > o arquivo de configuração e escolhem o backup/backup
agora
O arquivo salvar no dispositivo e precisará exportado através do FTP, ou do outro método
da recuperação de arquivo do dispositivo.
O arquivo salvar ao diretório de configuração, e é indicado pelo nome de arquivo salvar
como. isto é,
Olhando o arquivo SLBL .csv, você deve ver similar:
●
●

●

●

●

●

# File exported by the SL/BL at 20070922T012001
c=us;a=;p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, BLOCKED, black2@x.com
c=us;a=;p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com,
white3@x.com, white7@x.com
joe@exchange.test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@exchange.test.com, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com,
white7@x.com
joe@testcom, BLOCKED, black2@x.com
joe@testcom, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com, white7@x.com
joe@test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@test.com, SAFE, white3@x.com, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white7@x.com
●

O arquivo é alterado uma vez, pode ser carregado de volta ao ESA através da mesmos
administração do sistema > arquivo de configuração e restauração do método.

Sintaxe para entradas de Safelists e de Blocklist
Os remetentes podem ser adicionados aos safelists e aos blocklists usando os seguintes
formatos:
●

●

●

●

●

●

user@domain.com
server.domain.com
domain.com
[10.1.1.0]
[ipv6:2001:DB8:1::1]
user@[1.2.3.4]
Note: Para obter informações completas sobre de Safelists e de Blocklists, veja por favor
que o Guia do Usuário para a versão de AsyncOS para a Segurança que do email seu
dispositivo está executando atualmente, ou visite a página da ajuda ISQ diretamente: https://
<IP OU HOSTNAME de ESA>:83/help/admin_help
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