Configurar o acesso do ponto quente do curto
período de tempo do convidado ISE a seguir
exija o registro
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Introdução
Este documento descreve como configurar o motor do serviço da identidade para acesso tempolimitado do ponto quente seguido pelo acesso baseado no registro do auto do convidado.
A informação neste documento foi testada nos dispositivos em um ambiente de laboratório
específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

Motor do serviço da identidade de Cisco (ISE)
Controlador do Cisco Wireless (WLC)
Componente do convidado no motor do serviço da identidade de Cisco

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

●

●

Correção de programa 6 da versão 1.4 de Enginer do serviço da identidade de Cisco
Controlador 8.0.100.0 do Cisco Wireless
LG3 Smartphone com Android 5.0

Configurar
Etapa 1. Configurar o WLC
A configuração WLC para o acesso do convidado é descrita no artigo: Configurar o WLC para a
autenticação da Web central.
Etapa 2. Configurar o ISE
1. Configurar o grupo 15MinAccessGroup da identidade do valor-limite que é usado para os
valores-limite que obtêm 15 minutos do acesso livre, não registrado.

2. Crie dois portais do convidado do auto-registro:
●

●

Ponto quente um acesso de 15 minutos - isto é personalizado auto-registrou o portal do
convidado que fornece o minuto 15 de acesso não registrado
Portal Auto-registrado do convidado - este é portal auto-registrado padrão do convidado

3. Crie três perfis da autorização:
●

●

●

RedirectHotSpot - perfil da autorização que reorienta ao ponto quente o portal de um acesso
de 15 minutos

RedirectSelfReg - perfil da autorização que reorienta ao portal Auto-registrado do convidado

PermitAccess15minutes - perfil da autorização que retorna o acesso da licença e ajusta o
temporizador do reauthentication a 15 minutos

4. Configurar regras da autorização.

Etapa 3. Personalize o portal do convidado
1. Navegue à configuração do ponto quente o portal auto-registrado acesso do convidado de 15
minutos.
2. No Auto-registro as composição selecionam o tipo 15MinAccessGuest do convidado.
3. Nos ajustes do sucesso do Auto-registro seletos permita que os convidados entrem
diretamente da caixa de seleção da página do sucesso do Auto-registro.
4. No unselect das composição da bandeira do Cargo-início de uma sessão inclua uma caixa de
seleção da página de banner do Cargo-início de uma sessão.
5. Navegue à personalização portal da página.
6. Navegue para entrar da pasta da aba e o script da fonte de alavanca do índice 2. opcionais e
abaixo ao campo de texto. Firme para trás a fonte e salvar a configuração.

<script>
jQuery('.cisco-ise-scriptable').append("<div class='ui-submit ui-btn ui-shadow'><input
type='submit' value='Get Access' class='hotspot-btn'/></div>");
jQuery('.cisco-ise-login-text').hide();
jQuery('.cisco-ise-scriptable').find('#ui_login_instruction_message').remove();
jQuery('.cisco-ise-scriptable').find('#ui_login_content_label').html('Hotspot');
jQuery('.hotspot-btn').on('click', function(evt){
evt.preventDefault();
jQuery("#ui_login_self_reg_button").trigger('click');
});
</script>

7. Navegue da pasta da aba do Auto-registro e ao script da fonte de alavanca do índice 2.
opcionais e abaixo ao campo de texto. Firme para trás a fonte e salvar a configuração.

<script>
jQuery('#page-self-registration').hide();
setTimeout(function(){
jQuery('#ui_self_reg_submit_button').trigger('click');
}, 100);
</script>

8. Navegue da pasta da aba do sucesso do Auto-registro e ao script da fonte de alavanca do
índice 2. opcionais e abaixo ao campo de texto. Firme para trás a fonte e salvar a configuração.

<script>
jQuery('#page-self-registration-results').hide();
jQuery('#ui_self_reg_results_submit_button').trigger('click');
</script>

Verificar
Você pode agora conectar seu dispositivo do teste ao WLAN e testar a funcionalidade. O
comportamento esperado é que você está reorientado ao portal do ponto quente e após 15 o
minuto está reorientado ao portal do auto-registro e desde que detalhes do início de uma sessão.
Estão abaixo os logs da operação do fluxo único:

No início, o usuário convidado é reorientado ao portal alterado com snippet do Javascript. O
código do Javascript esconde parte do portal e cria o usuário com o username aleatório (“m”
neste exemplo) e a senha. Este usuário é entrado automaticamente e seu dispositivo é registrado
no grupo do valor-limite 15MinAccessGroup. Após o tempo especificado no campo do
reauthentication em um de perfis da autorização, o usuário é em segundo (não alterado) o portal
auto-registred reorientado do convidado, onde pode criou uma conta.

Troubleshooting
1. Nenhuma mudança no portal do convidado é visível. Assegure-se de por favor que as
mudanças estejam aplicadas para as línguas específicas no uso.

