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Introdução

Este original fornece um passo a passo “Como” registrando um aplicativo novo em Windows
Azure a fim gerar os IDs necessários e terminar a configuração para ajustes da caixa postal do
escritório 365 em uma ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).  Isto está exigido
quando um administrador ESA configura a auto remediação da caixa postal (MARÇO) para a
proteção avançada do malware (AMP), o conector do microsoft office 365 LDAP, ou ser
executado -prem na versão do analisador da ameaça de Cisco para o escritório 365.

O Microsoft Exchange foi sempre um dos sistemas padrão do email usados por midsize às
organizações em grande escala globalmente. Com a elevação de aplicativos da nuvem, Microsoft
utiliza o escritório 365 para fornecer o email nuvem-posto e o software nuvem-baseado que
incluem o diretório ativo hospedado do server de câmbio e dos azuis celestes.

Cisco envia por correio eletrónico a Segurança protege o Microsoft Exchange do Spam, dos
ataques do phishing, e dos vírus, e com a proteção aumentada do malware que utiliza a proteção
avançada do malware (AMP) para a grade da reputação do arquivo e da ameaça de Cisco para a
análise do arquivo.

Quando Cisco enviar por correio eletrónico a Segurança abrange outros serviços de proteção,



este guia explica como os clientes do microsoft office 365 podem proteger suas caixas postais
dos ataques maliciosos de zero-dia tais como o ransomware. Pisa o leitor através dos detalhes
remediação da caixa postal do escritório 365 da fundação de auto (MARÇO) integrada com AMP.

Fluxo de processo da remediação da caixa postal auto

Um arquivo pode ser marcado como malicioso a qualquer hora, mesmo depois que alcançou a
caixa postal de um usuário. O AMP e a grade da ameaça de Cisco podem identificar este
desenvolvimento enquanto a informação nova emerge e empurrará alertas retrospectivos para a
Segurança do email de Cisco. Com o AsyncOS para a Segurança do email, você obtém mais do
que apenas de alerta. Se sua organização está usando o escritório 365 para controlar caixas
postais, você pode configurar Cisco envia por correio eletrónico a Segurança para executar ações
da auto-remediação nas mensagens na caixa postal de um usuário quando a sentença da
ameaça muda.

Cisco envia por correio eletrónico a Segurança comunica-se firmemente e diretamente ao
diretório ativo do Microsoft Azure para aceder às caixas postais do escritório 365.  Se um email
com acessório é processado com seu ESA e feito a varredura pelo AMP, o anexo de arquivos
(SHA256) está fornecido ao AMP para a reputação do arquivo.  A disposição AMP pode ser
marcada como limpo (etapa 5, figura 1), e então ser entregada à caixa postal O365 do receptor
da extremidade.  Mais tarde, a disposição AMP é mudada a malicioso, grade da ameaça de Cisco
envia uma atualização retrospectiva da sentença (etapa 8, figura 1) a todo o ESA que processar o
SHA256.  Uma vez que o ESA recebe a atualização retrospectiva da sentença de malicioso se
configurado, o ESA tomará então em março próximo a ação: Dianteira, a supressão, encaminha e
suprime.

Figura 1: Cisco envia por correio eletrónico uma comunicação da Segurança com o microsoft
office 365

    

    



Este guia é cobrir Como configura a Segurança do email de Cisco com o O365 para a auto
remediação da caixa postal somente.  O AMP (reputação do arquivo e análise do arquivo) deve já
ser configurado.  Para uns detalhes mais adicionais na reputação do arquivo e na análise do
arquivo, consulte por favor o Guia do Usuário para a versão de AsyncOS que você distribuiu.

    

Pré-requisitos

Um certificado público (ou privado) ativo (CER) e a chave privada usada para assinar o
certificado (PEM), ou a capacidade criar um certificado público (CER) e capacidade para
salvar a chave privada usada para assinar o certificado (PEM).  Cisco fornece dois métodos
neste original para obter este feito com base em sua preferência da administração:
Certificado: Unix/Linux/OS X (que utiliza o OpenSSL)Certificado: Windows (que utiliza
PowerShell)

1.

Alcance a Windows PowerShell, administrado geralmente de um host ou um server - ou um
acesso de Windows ao aplicativo de terminal através de Unix/Linux

2.

Assinatura da conta do escritório 365 (se certifique por favor de que sua assinatura da conta
do escritório 365 inclui o acesso para trocar, como uma conta da empresa E3 ou da
empresa E5.)

3.

Conta de administrador e acesso do Microsoft Azure a http://portal.azure.com4.
As contas do escritório 365 e do Microsoft Azure AD são amarradas corretamente a um
endereço email ativo de user@domain.com, e você pode enviar e receber email através
desses domínio e conta

5.

O conector do microsoft office 365 LDAP exige AsyncOS para as credenciais da Segurança
do email da versão 11.1 mais recente e da nuvem da Segurança do email (CES) LDAP
fornecidas de Cisco.  Para mais informação, veja por favor: Azuis celestes ao conector
LDAP

6.

Você estará criando os seguintes quatro valores a fim configurar o conector da caixa postal ESA
de volta ao Azure AD:

Identificação de cliente1.
Identificação do inquilino2.
Thumbprint3.
Chave privada do certificado no formato .pem         4.

A fim construir estes valores exigidos, você precisará de terminar as etapas neste original.

    

Dica: Tenha por favor a saída salvar localmente para $base64Value, $base64Thumbprint, e
$keyid, porque serão exigidos mais tarde nas etapas de configuração.  Tenha por favor o
.crt e o .pem associado de seu certificado em um disponível, pasta local em seu
computador.

    

/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_chapter_010000.html
http://portal.azure.com/
https://docs.ces.cisco.com/docs/azure-to-ldap-connector
https://docs.ces.cisco.com/docs/azure-to-ldap-connector


Construindo um público e um certificado e um par de chaves
privados

    

Nota: Se você já tem um certificado (formato x509/padrão) e a chave privada, salte esta
seção.  Seja certo que você tem arquivos CRT e PEM, porque você os precisará nas seções
de vinda!    

    

Certificado: Unix/Linux (que utiliza o OpenSSL)

Valores a ser criados:
● Thumbprint
Certificado público do ● (arquivo CRT)
Chave privada do ● (arquivo PEM)

    

Os administradores que usam Unix/Linux/OS X, para a finalidade e a execução do script
fornecido, é sob a suposição que você tem o OpenSSL instalado.

    

Nota: Execute os comandos “que OpenSSL” e do “versão OpenSSL” a fim verificar a
instalação do OpenSSL. Instale o OpenSSL se não está atual!

    

Veja o seguinte documento para o auxílio: Script de configuração do Azure AD para a Segurança
do email de Cisco

    

De seu host (UNIX/Linux/OS X): 

De um aplicativo de terminal, o editor de texto (ou contudo você é confortável criando um
script de shell), cria um script copiando o seguinte:
https://raw.githubusercontent.com/robsherw/my_azure/master/my_azure.sh

1.

Cole o script2.
Seja certo que você faz o script executável! Execute o comando seguinte: chmod u+x
my_azure.sh

3.

Execute o script: ./my_azure.sh4.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/213842-azure-ad-configuration-script-for-cisco.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/213842-azure-ad-configuration-script-for-cisco.html
https://raw.githubusercontent.com/robsherw/my_azure/master/my_azure.sh


Figura 2: saídas de tela de my_azure.sh

    

Como você vê em figura 2, o script constrói e chama o certificado público (arquivo CER)
necessário para o registro do App dos azuis celestes. O script igualmente chama a chave privada
do theThumbprintandCertificate (arquivo PEM) que você se usará na seção configurando da
Segurança do email de Cisco. 

Nós temos os valores necessários para registrar nosso aplicativo no Microsoft Azure! 

    

[Salte a próxima seção!  Continue registrar um app dos azuis celestes para o uso com Segurança
do email de Cisco.]

Certificado: Windows (que utiliza PowerShell)

Para os administradores que usam Windows, você precisará de utilizar um aplicativo ou de ter o
conhecimento para criar um certificado auto-assinado.  Este certificado é usado a fim criar o
aplicativo do Microsoft Azure e associar uma comunicação API.

Valores a ser criados:
● Thumbprint
Certificado público do ● (arquivo CRT)
Chave privada do ● (arquivo PEM)

    

Nosso exemplo para que este original crie um certificado auto-assinado está usando XCA
(https://hohnstaedt.de/xca/, https://sourceforge.net/projects/xca/).

    

Nota: O XCA pode ser transferido para o Mac, o Linux, ou o Windows.

    

1. Crie um base de dados para seus certificado e

https://hohnstaedt.de/xca/
https://sourceforge.net/projects/xca/


chaves:
a. Selecione o arquivo da barra de ferramentas
b. Selecione o base de dados novo
c. Crie uma senha para seu base de dados
(você o precisará em umas etapas mais
atrasadas, assim que recorde-o!)

2. Clique sobre a aba dos Certificados, a seguir clique
o certificado novo
3. Clique sobre a aba sujeita e preencha o seguinte:

a. Nome interno
b. countryName
c. stateOrProvinceName
d. localityName
e. organizationName
f.  organizationalUnitName (OU)
g. commonName (NC)
h. emailAddress

4. Clique gerenciem sobre uma chave nova
5. No PNF-acima, verifique a informação fornecida
(mudando como desejado):

a. Nome
b. Keytype: RSA
c. Keysize: bit 2048
d. Clique criam sobre
e. Reconheça “criou com sucesso o nome”” PNF-
acima da chave privada RSA “clicando na
APROVAÇÃO Figura 3: Usando XCA (etapas 3-5)

6. Clique sobre a aba chave do uso e selecione o
seguinte:

a. Sob o uso da chave X509v3:
   Assinatura digital, cifragem chave
b. Sob o uso chave estendido X509v3:
   Proteção do email

Figura 4: Usando XCA (etapa 6)
7. Clique sobre ESTÁ BEM para aplicar mudanças a
seu certificado
8. Reconheça “criou com sucesso o nome”” PNF-
acima do certificado “clicando na APROVAÇÃO

    

Em seguida, você quererá exportar em seguida o certificado público (arquivo CER) e a chave
privada do certificado (arquivo PEM) para o uso nos comandos up de PowerShell, e para o uso
nas etapas configurando da Segurança do email de Cisco:

    

1. Clique e destaque o nome interno de seu certificado
recém-criado.
2. Clique a exportação

a. Ajuste o diretório da salvaguarda para a
facilidade do acesso (que muda como desejado)



b. Assegure o formato da exportação é ajustado a
PEM (.crt)
c. Clique em OK.

Figura 5: Usando XCA (exportação CRT) (etapas 1-2)
3. Clique sobre a aba das chaves privadas
4. Clique e destaque o nome interno de seu certificado
recém-criado.
5. Clique a exportação

a. Ajuste o diretório da salvaguarda para a
facilidade do acesso (que muda como desejado)
b. Assegure o formato da exportação é ajustado
ao PEM privado (.pem)
c. Clique em OK.

6. Retire e XCA próximo

Figura 6: Usando XCA (exportação PEM) (etapas 3-5)

    

    

Finalmente, você tomará seu certificado criado e extrairá o Thumbprint, que é precisado
configurando a Segurança do email de Cisco.

    

Usando Windows PowerShell, execute o seguinte:1.

$cer = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2

$cer.Import("c:\Users\joe\Desktop\myCert.crt")

$bin = $cer.GetRawCertData()

$base64Value = [System.Convert]::ToBase64String($bin)

$bin = $cer.GetCertHash()

$base64Thumbprint = [System.Convert]::ToBase64String($bin)

$keyid = [System.Guid]::NewGuid().ToString()[Note: “c:\Users\joe\Desktop...” is the location on

your PC where your CRT file is saved.]

    

A fim obter valores para as próximos etapas, salvar a um arquivo ou ao copi a sua
prancheta:

2.



$base64Thumbprint | Out-File c:\Users\joe\Desktop\base64Thumbprint.txt

$base64Thumbprint

    

Nota: “c:\Users\joe\Desktop…” é o lugar em seu PC onde você salvar a saída.

    

O rendimento esperado quando executar o comando de PowerShell dever gostar similar ao
seguinte:

PS C:\Users\joe\Desktop> $base64Thumbprint

75fA1XJEJ4I1ZVFOB2xqkoCIh94=

    

Como você vê, o comando de PowerShell chama o base64Thumbprint, que é o
Thumbprint necessário para a configuração ESA. 

Você igualmente terminou a criação do certificado público (arquivo CER) necessário para o
registro do App dos azuis celestes. E você criou a chave privada do certificado (arquivo PEM) que
você se usará na seção configurando da Segurança do email de Cisco.

Nós temos os valores necessários para registrar nosso aplicativo no Microsoft Azure!

    

Registrar um app dos azuis celestes para o uso com Segurança
do email de Cisco

Registro do aplicativo

Início de uma sessão a seu portal do Microsoft Azure
1. Clique sobre o diretório ativo dos azuis celestes
(figura 7)
2. Clique sobre registros do App
3. Clique sobre + novo registro
4. No “registro um aplicativo” pagina:

a. Nome: Cisco envia por correio eletrónico a
Segurança MARÇO (ou o nome de sua escolha)
b. Tipos apoiados da conta: Contas neste diretório
de organização somente (nome da conta)
c. Reoriente o URI: (opcional)
[Nota: Você pode deixar esta placa, ou sinta livre
usar https://www.cisco.com/sign-on para
suficiência-em]
d. Na parte inferior da página, clique sobre o
registro

https://portal.azure.com/
https://www.cisco.com/sign-on


Figure o Microsoft Azure 7 > o diretório ativo dos azuis
celestes

    

Você será apresentado sua tela do app, como nomeada acima:

    

Figura 8: Página do registro do App do Microsoft Azure



    

Certificados e segredos

Em sua placa do aplicativo, nas opções do controlo…

Selecione Certificados & segredos1.
Clique o certificado da transferência de arquivo pela rede2.
Selecione o arquivo CRT (como criado de mais cedo)3.
O clique adiciona4.

Permissões API (AsyncOS 11.x, 12.x)

Em sua placa do aplicativo, nas opções do controlo…

Selecione permissões API1.
O clique + adiciona uma permissão2.
Enrole para baixo o legado apoiado API e selecione a troca3.
Selecione as permissões abaixo em permissões Delegated: EWS >
“EWS.AccessAsUser.All” (caixas postais do acesso como o usuário ingressado através dos
serviços de Web da troca)Correio > “Mail.Read” (correio lido do usuário)Correio >
“Mail.ReadWrite” (lido e escreva o correio do usuário)Correio > “Mail.Send” (envie o correio
como um usuário)

4.

Rolo à parte superior da placa…5.
Selecione as permissões abaixo em permissões do aplicativo: “full_access_as_app”
(serviços de Web da troca do uso com acesso direto a todas as caixas postais)Correio >
“Mail.Read” (correio lido do usuário)Correio > “Mail.ReadWrite” (lido e escreva o correio do
usuário)Correio > “Mail.Send” (envie o correio como um usuário)

6.

Opcional: Você verá que Microsoft representa graficamente está permitido à revelia para
permissões “User.Read”; você pode deixar este como configurado ou para clicar lido e o
clique remove a permissão remover isto de suas permissões API associadas com seu
aplicativo.

7.

O clique adiciona permissões (ou permissões da atualização, se Microsoft representa
graficamente estava já listado)

8.

Finalmente, clique sobre o acordo de Grant admin para… para assegurar-se de que suas
permissões novas estejam aplicadas ao aplicativo

9.

Haverá um PNF-acima da em-placa que peça:10.
“Você quer conceder o acordo para as permissões pedidas para todas as contas no <Azure
Name>? Isto atualizará todo o acordo existente admin grava este aplicativo já tem que
combinar o que está listado abaixo.”

Clique sim

    

Neste momento, você deve ver um mensagem de sucesso verde e “o indicador exigido acordo da
coluna Admin” concedidos, similar mostrado:

    



Figura 9: Registro do App do Microsoft Azure (permissões API exigidas)

Permissões API (AsyncOS 13.0 e mais novo)

Começando em AsyncOS 13.0 para a Segurança do email, as permissões API para azuis
celestes a uma comunicação ESA exigida mudaram da troca ao gráfico de Microsoft.  Se você
tem configurado já MARÇO e você está promovendo seu ESA existente a AsyncOS 13.0, você
pode simplesmente adicionar as permissões novas API.

Em sua placa do aplicativo, nas opções do controlo…

Selecione permissões API1.
O clique + adiciona uma permissão2.
Selecione o gráfico de Microsoft3.
Selecione as permissões abaixo em permissões do aplicativo: Correio > “Mail.Read” (correio
lido em todas as caixas postais)Correio > “Mail.ReadWrite” (lido e escreva o correio em
todas as caixas postais)Correio > “Mail.Send” (envie o correio como todo o usuário)Diretório
> “Directory.Read.All” (dados lidos) do diretório [*Optional: Se você está usando a
sincronização LDAP Connector/LDAP, permita.  Se não, isto não é exigido.]

4.

Opcional: Você verá que Microsoft representa graficamente está permitido à revelia para
permissões “User.Read”; você pode deixar este como configurado ou para clicar lido e o
clique remove a permissão remover isto de suas permissões API associadas com seu
aplicativo.

5.

O clique adiciona permissões (ou permissões da atualização, se Microsoft representa
graficamente estava já listado)

6.

Finalmente, clique sobre o acordo de Grant admin para… para assegurar-se de que suas
permissões novas estejam aplicadas ao aplicativo

7.

Haverá um PNF-acima da em-placa que peça:8.
“Você quer conceder o acordo para as permissões pedidas para todas as contas no <Azure
Name>? Isto atualizará todo o acordo existente admin grava este aplicativo já tem que



combinar o que está listado abaixo.”

Clique sim

    

Neste momento, você deve ver um mensagem de sucesso verde e “o indicador exigido acordo da
coluna Admin” concedidos.

    

Obtendo sua identificação da identificação de cliente e do inquilino

Em sua placa do aplicativo, nas opções do controlo…

Vista geral do clique1.
Rato-sobre à direita de seus identificação do aplicativo (cliente) e clique copie à prancheta2.
Cole isto a seus notas, bloco de notas, Notepad++, etc. e note isto como a “identificação de
cliente”

3.

Rato-sobre à direita de seus identificação do diretório (inquilino) e clique copie à prancheta4.
Cole isto a seus notas, bloco de notas, Notepad++, etc. e note isto como do “a identificação
inquilino”

5.

Figura 10: Registro do App do Microsoft Azure (lugar identificação do aplicativo e do diretório)

    

Configurando Cisco envie por correio eletrónico a Segurança
Valores criados:
Identificação de cliente do ●
Identificação do inquilino do ●
● Thumbprint
Chave privada do ● (arquivo PEM)

    



Neste tempo, você deve ter os quatro valores preparados mostrados na tabela: Identificação de
cliente, identificação do inquilino, Thumbprint, chave privada (arquivo PEM).

    

Nós somos prontos para uso nossos valores criados e configuramos MARÇO no ESA.

    

Início de uma sessão a seu ESA1.
Navegue aos ajustes da administração do sistema > da caixa postal2.
O clique permite3.
Clique a caixa de seleção para ajustes da caixa postal do escritório 365 Enable4.
Entre em sua identificação de cliente5.
Entre em sua identificação do inquilino6.
Entre em seu Thumbprint (Thumbprint foi criado mais cedo em “construir um público e um
certificado e um par de chaves privados ")

7.

Para a chave privada do certificado, o clique escolhe o arquivo e seleciona seu arquivo PEM
(criado mais cedo em “construir um público e um certificado e um par de chaves privados ")

8.

O clique submete-se9.
Você verá um mensagem de sucesso (figura 11)10.
O clique compromete mudanças no assistente superior do UI11.
Entre nos qualquer comentários e termine as alterações de configuração clicando
comprometem mudanças

12.

    

Figura 11: Configuração ESA (ajustes da caixa postal)

        

Verifique a conexão

    

A próxima etapa é verificar somente a conexão API do ESA ao Microsoft Azure.

Dos mesmos ajustes da caixa postal pagine, clique a conexão da verificação…1.
Entre em um endereço email válido para o domínio que é controlado em sua conta O3652.
Clique a conexão de teste3.
Você deve receber um mensagem de sucesso (figura 12)4.



Clique feito para terminar5.
    

Figura 12: Configurar ESA (a conexão da verificação…)

    

Permita MARÇO na política do correio

    

A etapa final é permitir MARÇO na configuração AMP para políticas do correio.

    

Navegue para enviar políticas > políticas do correio recebido1.
Clique sobre os ajustes na coluna avançada da proteção do malware para o nome que da
política você deseja configurar (ex., figura 13):

2.

Figura 13: Permita MARÇO (as políticas do correio recebido)

Rolo à parte inferior da página3.
Clique a caixa de seleção para remediação da caixa postal Enable a auto (MARÇO)4.
Selecione uma das seguintes ações que você deseja tomar para MARÇO: Envie a: <enter
no endereço email >SupressãoEnvie a: <enter no endereço email > e na supressão

5.



Figura 14: Permita MARÇO (os ajustes AMP)

    

O clique submete-se6.
O clique compromete mudanças no assistente superior do UI7.
Entre nos qualquer comentários e termine as alterações de configuração clicando
comprometem mudanças

8.

    

Configuração completa!

    

Neste tempo Cisco envia por correio eletrónico a Segurança está pronto para avaliar
continuamente ameaças emergentes enquanto a informação nova se torna disponível e
notificando o sobre os arquivos que estão determinados ser ameaças depois que incorporaram
sua rede.

    

Quando uma sentença retrospectiva é produzida da grade da ameaça de Cisco, um mensagem
de informação está enviado ao administrador de segurança do email (se configurado):



Figura 15: Cisco envia por correio eletrónico a Segurança o exemplo retrospectivo do mensagem
de informação da sentença

A auto remediação da caixa postal será tomada como configurada se configurado contra a política
do correio.

Exemplos do relatório da remediação da caixa postal auto

    

Relatar para todos os SHA256 que remediated será relatório da remediação da caixa postal no
auto disponível ambos na ferramenta de segurança do email (ESA) e no dispositivo do
Gerenciamento de segurança (S A).

    

Figura 16: Envie por correio eletrónico a caixa postal da ferramenta de segurança o auto exemplo
do relatório da remediação (monitor > remediação da caixa postal a auto)

    



Figura 17: Exemplo do relatório da remediação da caixa postal do dispositivo do Gerenciamento
de segurança auto (a monitoração > avançou a proteção do malware: Auto remediação da caixa
postal)

Registro da remediação da caixa postal auto

    

A auto remediação da caixa postal tem um log individual, “março”.  Logs da remediação da caixa
postal os auto conterão toda a atividade de uma comunicação entre a Segurança do email de
Cisco e o Microsoft Azure e o Microsoft O365.

    

Um exemplo dos logs de março:

Mon May 27 02:24:28 2019 Info: Version: 12.1.0-087 SN: 420DE3B51AB744C7F092-9F0000000000

Mon May 27 02:24:28 2019 Info: Time offset from UTC: 18000 seconds

Fri May 31 01:11:53 2019 Info: Process ready for Mailbox Auto Remediation

Fri May 31 01:17:57 2019 Info: Trying to connect to Azure AD.

Fri May 31 01:17:57 2019 Info: Requesting token from Azure AD.

Fri May 31 01:17:58 2019 Info: Token request successful.

Fri May 31 01:17:58 2019 Info: The appliance is able to read the user's(robsherw@bce-demo.info)

mailbox.

Fri May 31 04:41:54 2019 Info: Trying to perform the configured action on MID:312391

SHA256:de4dd03acda0a24d0f7e375875320538952f1fa30228d1f031ec00870ed39f62 Recipient:robsherw@bce-

demo.info.

Fri May 31 04:41:55 2019 Info: Message containing attachment(s) for which verdict update

was(were) available was not found in the recipient's (robsherw@bce-demo.info) mailbox.

Tue Jun  4 04:42:20 2019 Info: Trying to perform the configured action on MID:348938

SHA256:7d06fd224e0de7f26b48dc2daf7f099b3770080d98bd38c49ed049087c416c4b Recipient:robsherw@bce-

demo.info.

Tue Jun  4 04:42:21 2019 Info: Message containing attachment(s) for which verdict update

was(were) available was not found in the recipient's (robsherw@bce-demo.info) mailbox.

Pesquisando defeitos o ESA

    

Se você não está vendo que os resultados bem sucedidos para o status de conexão testam, você
pode desejar rever o registro do aplicativo executado do Azure AD.

    



Do ESA, ajuste os logs de MARÇO ao nível de rastreamento e reexamine a conexão.

    

Para conexões mal sucedidas, os logs podem mostrar similar a:

Thu Mar 30 16:08:49 2017 Info: Trying to connect to Azure AD.

Thu Mar 30 16:08:49 2017 Info: Requesting token from Azure AD.

Thu Mar 30 16:08:50 2017 Info: Error in requesting token: AADSTS70001: Application with

identifier '445796d4-8e72-4d06-a72c-02eb47a4c59a' was not found in the directory ed437e13-ba50-

479e-b40d-8affa4f7e1d7

Trace ID: 4afd14f4-ca97-4b15-bba4-e9be19f30d00

Correlation ID: f38e3388-729b-4068-b013-a08a5492f190

Timestamp: 2017-03-30 20:08:50Z

Thu Mar 30 16:08:50 2017 Info: Error while requesting token AADSTS70001: Application with

identifier '445796d4-8e72-4d06-a72c-02eb47a4c59a' was not found in the directory ed437e13-ba50-

479e-b40d-8affa4f7e1d7

Trace ID: 4afd14f4-ca97-4b15-bba4-e9be19f30d00

Correlation ID: f38e3388-729b-4068-b013-a08a5492f190

Timestamp: 2017-03-30 20:08:50Z

    

Confirme a identificação do ID de aplicativo, do diretório (que é a mesma que a identificação do
inquilino), ou outros identificadores associados do log com seu aplicativo no Azure AD.  Se você é
incerto dos valores, suprima do aplicativo do portal do Azure AD e comece-o sobre.

    

Para uma conexão bem sucedida, os logs devem ser similares a:

Thu Mar 30 15:51:58 2017 Info: Trying to connect to Azure AD.

Thu Mar 30 15:51:58 2017 Info: Requesting token from Azure AD.

Thu Mar 30 15:51:58 2017 Trace: command session starting

Thu Mar 30 15:52:00 2017 Info: Token request successful.

Thu Mar 30 15:52:00 2017 Info: The appliance is able to read the

user's(myuser@mydomain.onmicrosoft.com) mailbox.

Pesquisando defeitos o Azure AD

        

Nota: O tac Cisco e o apoio de Cisco não são autorizados a pesquisar defeitos edições de
lado do cliente com Microsoft Exchange, Microsoft Azure AD, ou escritório 365.

    

Para edições de lado do cliente com Microsoft Azure AD, você precisará de contratar Microsoft
apoia.  Veja por favor da “a opção ajuda + do apoio” de seu painel do Microsoft Azure.  Você pode
poder abrir pedidos do suporte direto ao apoio de Microsoft do painel.
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