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Introdução

A proteção avançada do phishing (AMP) é uma solução detalhada que permita a detecção do
malware e a obstrução, análise contínua e alerta retrospectiva. Aproveitar-se do AMP com
Segurança do email de Cisco permite a proteção superior através da série contínua do ataque –
antes, durante e depois de um ataque com a aproximação a mais eficaz na redução de custos,
facilmente a mais distribuída a defesa avançada do malware.

Este documento do melhor prática cobrirá os recursos chaves do AMP na ferramenta de
segurança do email de Cisco (ESA) como alistados abaixo:

Reputação do arquivo - captura uma impressão digital de cada arquivo enquanto atravessa o
ESA e o envia à rede nuvem-baseada da inteligência do AMP para uma sentença da
reputação. Dado estes resultados, você pode automaticamente obstruir arquivos maliciosos e
aplicar a política administrador-definida.

●

Análise do arquivo - fornece a capacidade para analisar os arquivos desconhecidos que
estão atravessando o ESA. Altamente um ambiente da caixa de areia do seguro permite o
AMP de recolher detalhes precisos sobre o comportamento do arquivo e de combiná-los que
dados com a análise detalhada humana e da máquina para determinar o nível da ameaça do
arquivo. Esta disposição então é alimentada na rede nuvem-baseada AMP da inteligência e
usada para atualizar e expandir dinamicamente o conjunto de dados da nuvem AMP para a
proteção aprimorada.

●

A auto remediação da caixa postal (MARÇO) – para o microsoft office 365 e a troca
2013/2016 automatiza a remoção dos email com arquivos que se tornam maliciosos após o
ponto inicial da inspeção. Isto salvar horas dos administradores do trabalho e as ajudas
contêm o impacto de uma ameaça.

●

Unity de Cisco AMP – é a capacidade que permite que uma organização registre seu
dispositivo AMP-permitido que inclui o ESA com assinatura AMP no AMP para o console dos

●



valores-limite. Com tal integração, Cisco envia por correio eletrónico a Segurança pode ser
visto e perguntado para observações da amostra a mesma maneira que o AMP para o
console dos valores-limite já oferece para valores-limite e reserva correlacionar dados da
propagação do arquivo através de todos os vetores da ameaça em uma relação de usuário
único.
Cisco Threat Response – é uma plataforma da orquestração que reuna a informação
relacionado à segurança de Cisco e fontes da terceira em uma únicos, investigação intuitivos
e console da resposta. Faz assim com um projeto modular que serva como uma estrutura da
integração para log de eventos e inteligência de ameaça. Os módulos permitem a correlação
rápida dos dados construindo os gráficos do relacionamento que por sua vez, permita
equipes de segurança de obter uma visão clara do ataque, assim como para fazer
rapidamente ações eficazes da resposta.

●

Verifique chaves de recurso

No ESA, navegue às chaves de recurso do sistema Administration>●

Procure a reputação do arquivo e arquive chaves de recurso da análise e certifique-se que os
estados são ativos

●

Permita a proteção avançada do malware (o AMP)

No ESA, navegue à proteção >Advanced Serviços de segurança do malware – arquive a
reputação e a análise

●

Clique o botão Enable Button em configurações globais avançadas da proteção do malware:●

Comprometa suas mudanças.●

Personalize configurações globais avançadas da proteção do malware (AMP)

O AMP é permitido agora, clique edita configurações globais para personalizar as
configurações globais.

●

A lista de extensões de arquivo será atualizada automaticamente de vez em quando, satisfaz
assim sempre a visita este ajuste e assegura-se de que todas as extensões de arquivo
estejam selecionadas:

●



Expanda ajustes avançados para a reputação do arquivo●

A seleção do padrão para o server da reputação do arquivo é AMÉRICA (cloud-
sa.amp.cisco.com)

●

Clique o menu suspenso e escolha os server os mais próximos da reputação do arquivo
(especialmente para clientes APJC e de EUROPA):

●

Expanda ajustes avançados para a análise do arquivo●

A seleção do padrão para o server URL da análise do arquivo é AMERICAS
(https://panacea.threatgrid.com)

●

Clique o menu suspenso e escolha os server os mais próximos da reputação do arquivo
(especialmente para clientes de EUROPA):

●

Arquive a configuração de limiar da análise

Épermitido você (opcional) ajustar o limite de limiar superior para a contagem aceitável da análise
do arquivo. Os arquivos que são obstruídos com base em configurações de limiar são indicados
enquanto ponto inicial feito sob encomenda na seção de arquivos entrante da ameaça do
malware do relatório avançado da proteção do malware.

Na página da configuração global AMP, expanda configurações de limiar.●

O valor padrão do serviço da nuvem é 95.●

Escolha o botão de rádio do valor feito sob encomenda Enter e mude o valor (por exemplo
70):

●

https://panacea.threatgrid.com


O clique submete o andCommit suas mudanças●

Integre o ESA com o AMP para o console dos valores-limite

(Somente para o AMP para o cliente dos valores-limite) A unificou a lista negra feita sob
encomenda do arquivo (ou um whitelist do arquivo) pode ser criado com o AMP para o console
dos valores-limite e pode continuamente distribuir a estratégia da retenção através da arquitetura
de segurança que inclui o ESA.

Na página da configuração global AMP, expanda ajustes avançados para a reputação do
arquivo

●

Clicando o botão – Dispositivo do registro com o AMP para valores-limite:●

Clique a APROVAÇÃO para reorientar ao AMP para que o local do console dos valores-limite
termine o registro.

●

Entre ao AMP para o console dos valores-limite com suas credenciais do usuário●

Clique Allow que autoriza o registro ESA:●

O AMP para valores-limite consola gerencie automaticamente a página de volta ao ESA.●

Certifique-se do indicador de status de registro como o SUCESSO:●

O clique submete e compromete suas mudanças●

Permita a auto remediação da caixa postal (MARÇO)

Se você tem as caixas postais O365 ou o Microsoft Exchange 2013/2016, característica da
remediação da caixa postal a auto (MARÇO) permitirá a ação a ser tomada quando a mudança
da sentença da reputação do arquivo de limpo/desconhecido a malicioso.

Navegue aos ajustes da administração do sistema > da conta●

Sob o perfil de conta, o clique cria o perfil de conta para criar um perfil de conexão API com
seu escritório 365 e/ou caixas postais da troca de Microsoft:

●



Clique submetem e comprometem suas mudanças●

O perfil acorrentado (opcional) é uma coleção dos perfis, você configura somente o perfil
acorrentado quando as contas a ser alcançadas residem através dos inquilinos diferentes de
tipos diferentes das disposições.

●

O clique cria o botão do mapeamento do domínio para traçar seu perfil de conta com o
domínio destinatário. As configurações recomendadas são mostradas abaixo:

●

Clique submetem e comprometem suas mudanças●

Configurar a proteção avançada do malware (AMP) na política do
correio

Uma vez que o AMP e MARÇO foram configurados globalmente, você pode agora permitir os
serviços de enviar políticas. 

Navegue para enviar políticas > políticas do correio recebido●

Personalize ajustes avançados da proteção do malware para uma política do correio recebido
clicando o link azul sob proteção avançada do malware para a política que você deseja
personalizar.

●

Para fins deste documento do melhor prática, clique o botão de rádio ao lado de permitem a
reputação do arquivo e seleto permita a análise do arquivo:

●

Recomenda-se incluir um X-encabeçamento com o resultado AMP em uma mensagem.●

As três seções seguintes permitem que você selecione a ação que o ESA deve executar se
um acessório está considerado como Unscannable devido aos erros de mensagem, limite de
taxa ou se o serviço AMP não está disponível. A ação recomendada é entregar real com o
texto de advertência prepended no assunto da mensagem:

●



A próxima seção configurará o ESA para deixar cair a mensagem se um acessório é
considerado malicioso:

●

A ação recomendada é quarantine a mensagem se o acessório é enviado para a análise do
arquivo:

●



(Para a política do correio recebido somente) configurar as ações remediadora ser executado
na mensagem entregada aos utilizadores finais quando a sentença da ameaça muda a
malicioso. As configurações recomendadas são mostradas abaixo:

●

Clique submetem e comprometem suas mudanças●

Integre o S A com Cisco Threat Response (o CTR)

A integração de um módulo do email S A exige o uso da troca dos Serviços de segurança (SSE)
através do CTR. O SSE permite que um S A registre-se com a troca e você fornece a permissão
explícita para que o Cisco Threat Response alcance os dispositivos registrados. O processo
envolve ligar seu S A ao SSE através de um token que seja gerado quando você está pronto para
o ligar.

No portal CTR (https://visibility.amp.cisco.com), início de uma sessão com suas credenciais
do usuário.

●

O CTR usa um módulo para integrar com outros produtos de segurança de Cisco que
incluem o ESA. Clique a aba dos módulos.

●

Escolha dispositivos e o clique controla dispositivos:●

O CTR girará a página ao SSE.●

Clique + ícone para gerar um token novo e o clique continua.●

Copie o token novo antes de fechar a caixa:●

https://visibility.amp.cisco.com


Em seu S A, navegue aos ajustes do serviço da aba > da rede > da nuvem dos dispositivos
do Gerenciamento

●

O clique edita o ajuste e certifica-se que a opção de resposta da ameaça é permite.●

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

●

O clique submete e compromete suas mudanças●

Cole a chave simbólica (que você gerou do portal CTR) nos serviços da nuvem que ajustam-
se e clique o registro:

●

Tomará um quando para terminar o processo de registro, navega por favor de volta a esta
página após alguns minutos para verificar outra vez o estado.

●

Retorne a CTR > módulos > dispositivo e clique o botão do dispositivo do Reload para
certificar-se que o S A é aparece na lista:

●

Conclusão



Este documento apontou descrever o padrão ou as configurações do melhor prática para Cisco
avançaram a proteção do malware (AMP) na ferramenta de segurança do email. A maioria destes
ajustes estão disponíveis nas políticas de entrada e de partida do email, e a configuração e a
filtração são recomendadas nos ambos sentidos.
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