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Introdução

Este documento descreve o portal da configuração e do abastecimento do certificado do motor
dos serviços da funcionalidade de identidade (ISE).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico destes assuntos:

ISE●

Certificados e server do Certificate Authority (CA).●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Motor 2.0 do serviço da identidade●

Windows 7 PC●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio



O portal do abastecimento do certificado é uns novos recursos introduzidos no ISE 2.0 que pode
ser usado por dispositivos finais para registrar e transferir certificados de identidade do server.
Emite Certificados aos dispositivos que não podem atravessar o fluxo onboarding.

Por exemplo, os dispositivos tais como terminais de ponto de venda não podem submeter-se ao
fluxo de Bring Your Own Device (BYOD) e precisá-lo de ser Certificados emitidos manualmente.

O portal do abastecimento do certificado permite que um grupo privilegiado de usuários transfira
arquivos pela rede um pedido do certificado (CSR) para tais dispositivos; gerencia pares de
chaves, e transfira então o certificado.

No ISE, você pode criar moldes de certificado alterados e os utilizadores finais podem selecionar
um molde de certificado apropriado para transferir um certificado. Para estes Certificados, o ISE
atua como um server do Certificate Authority (CA) e nós podemos obter o certificado assinado por
ISE CA interno.

O portal do abastecimento do certificado ISE 2.0 apoia a transferência do certificado nestes
formatos:

Formato do PKCS12 (que inclui o certificate chain; um arquivo para o certificate chain e a
chave)

●

Formato do PKCS12 (um arquivo para o certificado e a chave)●

O certificado (que inclui a corrente) na privacidade aumentou o formato do correio eletrônico
(PEM), chave no formato PKCS8 PEM.

●

Certificado no formato PEM, chave no formato PKCS8 PEM:●

Limitações 

Atualmente o ISE apoia somente estes Ramais em um CSR para assinar um certificado.

subjectDirectoryAttributes●

subjectAlternativeName●

keyUsage●

mais subjectKeyIdentifier●

auditIdentity●

extendedKeyUsage●

CERT_TEMPLATE_OID (este é um OID feito-à-medida para especificar o molde que é usado
geralmente em BYOD flui)

●

Note: O ISE CA interno é projetado apoiar as características que usam Certificados tais
como BYOD e daqui as capacidades são limitadas. Usar o ISE como uma empresa CA não
é recomendada por Cisco.

Configurar

A fim usar a característica do abastecimento do certificado na rede, o serviço interno ISE CA
deve ser permitido e um portal do abastecimento do certificado deve ser configurado.

A etapa 1.On ISE GUI, navega à administração > ao sistema > aos Certificados > ao Certificate



Authority > CA interno e para permitir os ajustes internos de CA no nó ISE, o clique permite o
Certificate Authority.

Etapa 2. Crie moldes de certificado sob o > Add da administração > do sistema > dos Certificados
> dos moldes de certificado.

Incorpore os detalhes conforme a exigência e o clique submete-se, segundo as indicações desta
imagem.

Note: Você pode ver a lista de moldes de certificado criados sob a administração > o
sistema > os Certificados > os moldes de certificado segundo as indicações desta imagem.



Etapa 3. A fim configurar o portal do abastecimento do certificado ISE, navegue ao
Gerenciamento portal da administração > do dispositivo > ao abastecimento do certificado >
criam, segundo as indicações da imagem:

Etapa 4. No portal novo do certificado, expanda os ajustes portais, segundo as indicações da
imagem.



Porta HTTPS Porta que deve ser usada pelo portal do abastecimento do certificado para o HTTPS.
Relações permitidas As relações em que o ISE deve escutar este portal.



Etiqueta do grupo do certificado A etiqueta do certificado a ser usada para o portal do abastecimento do certificado que indica o certificado do sistema a ser usado para este portal.
método de autenticação  Selecione a sequência da loja da identidade que autentica o início de uma sessão a este portal. À revelia o certificate_request_sequence está no uso.
Grupos autorizados O grupo de usuários que podem alcançar o portal do abastecimento do certificado pode ser controlado movendo um grupo específico de grupos AD e de grupos de usuário interno para a tabela escolhida. Somente os usuários que parte de são escolhidos grupo têm o acesso ao portal.
Nome totalmente qualificado de Domanin (FQDN) Você pode igualmente dar o FQDN específico a este portal. Os usuários que consultam ao FQDN usando o HTTP/https são reorientados aos ths portais. O FQDN deve ser original e não compartilhado com todo o outro portal.
Idle timeout O valor define o idle timeout para o portal.

Note: A configuração da fonte da identidade pode ser verificada sob a sequência da fonte da
administração > do Gerenciamento de identidades > da identidade.

Etapa 5. Configurar composição do início de uma sessão.

Composição AUP da etapa 6.Configure.

Etapa 7. Você pode igualmente adicionar o banner de login do cargo.

Etapa 8. Sob ajustes portais do abastecimento do certificado, especifique os moldes de certificado
que são permitidos.

Etapa 9. Rolo à parte superior da página e da salvaguarda do clique para salvar as mudanças.

Adicionalmente, o portal pode mais ser personalizado navegando à aba portal da
personalização da página onde o texto AUP, o texto do banner de login do cargo e outras
mensagens podem ser mudados conforme as exigências.

Verificar



Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Se o ISE é configurado corretamente para o abastecimento do certificado, um certificado pode ser
pedido/transferido do portal do abastecimento do certificado ISE com estas etapas.

Etapa 1. Abra o navegador e consulte para certificate o FQDN do portal do abastecimento como
configurado acima ou o teste URL do abastecimento do certificado. Você é reorientado ao portal,
segundo as indicações desta imagem:

Etapa 2. Início de uma sessão com nome de usuário e senha.

Etapa 3. Após a autenticação bem sucedida, aceite o AUP e aterra à página de abastecimento do
certificado.

Etapa 4. A página de abastecimento do certificado fornece a funcionalidade para transferir
Certificados em três maneiras:

Único certificado (sem solicitação de assinatura de certificado)●

Único certificado (com solicitação de assinatura de certificado)●

Certificados maiorias●

Gerencia o único certificado sem solicitação de assinatura de certificado

A fim gerar um único certificado sem CSR, selecione opção do certificado da geração a única
(sem solicitação de assinatura de certificado).

●

Incorpore o Common Name (CN).●

Note: O CN dado deve combinar o username do solicitador. O solicitador refere o username
usado para entrar ao portal. Somente os usuários admin podem criar um certificado para um
CN diferente.

Incorpore o MAC address do dispositivo para que o certificado está sendo gerado.●

Escolha o molde de certificado apropriado.●



Escolha o formato desejado em que o certificado deve ser transferido.●

Incorpore uma senha do certificado e o clique gerencie.●

Um único certificado é gerado e transferido com sucesso.●

Gerencia o único certificado com solicitação de assinatura de certificado

A fim gerar um único certificado sem CSR, selecione opção do certificado da geração a única
(requisição de assinatura do withcertificate).

●

A cópia e cola o índice CSR do arquivo do bloco de notas sob detalhes da solicitação de
assinatura de certificado.

●

Incorpore o MAC address do dispositivo para que o certificado está sendo gerado.●

Escolha o molde de certificado apropriado.●

Escolha o formato desejado em que o certificado deve ser transferido.●

Incorpore uma senha do certificado e o clique gerencie.●

Um único certificado será gerado e transferido com sucesso.●





Gerencia Certificados maiorias

Você pode gerar Certificados maiorias para endereços MAC múltiplo se você transfere arquivos
pela rede arquivos CSV que contém o CN e o campo do MAC address.

Note: O CN dado deve combinar o username do solicitador. O solicitador refere o username
usado para entrar ao portal. Somente os usuários admin podem criar um certificado para um
CN diferente.

A fim gerar um único certificado sem CSR, selecione opção do certificado da geração a única
(com solicitação de assinatura de certificado).

●

Transfira arquivos pela rede o arquivo CSV para o pedido maioria.●

Escolha o molde de certificado apropriado.●

Escolha o formato desejado em que o certificado deve ser transferido.●

Incorpore uma senha do certificado e o clique gerencie.●

Um arquivo zip maioria do certificado é gerado e transferido.●

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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