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Introdução

Este original descreve etapas de configuração na ferramenta de segurança do email de Cisco
(ESA) para permitir com sucesso campanhas simuladas das Plataformas do phishing.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Criação de filtros da mensagem e do índice no ESA.●

Configuração da tabela do acesso host (CHAPÉU).●

Compreensão do encanamento entrante do email de Cisco o ESA.●

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. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

As Plataformas simuladas do phishing permitem que os administradores executem campanhas do
phishing como parte de um ciclo para controlar uma das ameaças as mais grandes que usa os
sistemas do email como um vetor de ataques da engenharia social. 



Problema

Quando o ESA não é preparado para tais simulações, não é incomum para que seus motores da
exploração parem as mensagens da campanha do phishing, tendo por resultado a falha ou a
diminuição da eficácia das simulações.

Solução

Cuidado: Neste exemplo de configuração, a política “CONFIADA” do fluxo de correio é
selecionada para permitir que o ESA passe com as campanhas simuladas maiores do
phishing sem estrangular. As campanhas contínuas running do phishing do volume alto
podem impactar o email que processa o desempenho.

Para assegurar as mensagens da campanha do phishing não são parados por nenhum
componente da Segurança da configuração ESA precisa de ser posto no lugar.

Crie um grupo novo do remetente: O GUI > as políticas do correio > a vista geral do
CHAPÉU e ligam-no à política “CONFIADA” do fluxo de correio.

1.

Adicionar os host ou o IP de emissão da plataforma simulada do phishing a este grupo do
remetente. Se a plataforma simulada do phishing tem uma grande escala do IPs, você pode
adicionar nomes de host parciais pelo contrário ou escalas IP se aplicável.

2.

Peça o grupo do remetente acima de seu grupo do remetente da “LISTA NEGRA”
assegurar-se de que esteja sendo combinado estaticamente um pouco do que SBR.

3.

Submeta estas mudanças, e comprometa-as.4.
Navegue ao CLI e adicionar o filtro novo da mensagem, o CLI > os filtros, cópia e altere a
sintaxe e adicionar o filtro.

5.

skip_engines_for_simulated_phishing:

if (sendergroup == "name_of_the_newly_created_sender_group") 

{

skip-spamcheck();

skip-viruscheck();

skip-ampcheck();

skip-marketingcheck();

skip-socialcheck();

skip-bulkcheck();

skip-vofcheck();

skip-filters();

insert-header("x-sp", "uniquevalue");

log-entry("Skipped scanning engines for simulated phishing");

}

.

6.

Peça o filtro da mensagem acima na lista para assegurar-se de que não obtenha saltada por
um outro filtro da mensagem acima dela qual inclui a ação dos faixa-filtros.

7.

Pressione a tecla ENTER para navegar de volta ao ele alerta de comando main de AsyncOS
e para emitir o comando “comprometa” para comprometer as mudanças. (não clique o
CTRL+C - apagará todas as mudanças).

8.

Navegue às políticas do correio GUI> > filtros satisfeitos entrantes9.
Crie um filtro satisfeito entrante novo com a circunstância o “que outro encabeçamento” se
ajustou para procurar o encabeçamento feito sob encomenda “x-SP” e seu uniquevalue

10.



configurado no filtro da mensagem e para configurar os filtros satisfeitos restantes da faixa
clara da ação (ação final).
Peça o filtro satisfeito a "1" para assegurar-se de que outros filtros não tomem a ação
contra a mensagem simulada do phishing.

11.

Navegue a GUI > políticas do correio > políticas do correio recebido e atribua o filtro
satisfeito à política exigida.

12.

Submeta e comprometa mudanças.13.
Execute a campanha simulada da plataforma do phishing e monitore os
mail_logs/rastreamento de mensagem para verificar o fluxo e a harmonização da regra da
política.

14.
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