
Como importar e exportar certificado do ISE? 
Introduction

Este documento descreve como fazer backup de certificado do sistema do Identity Service Engine
(ISE).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico do Identity Service Engine (ISE)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Identity Service Engine 2.7

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico.All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Informações de Apoio

O ISE usa certificados para as várias finalidades (IU da Web, portais da Web, EAP, pxgrid).  O
certificado presente no ISE pode ter uma destas funções:

Admin: Para comunicação entre nós e autenticação do portal Admin.●

EAP: Para autenticação EAP.●

DTLS RADIUS: Para autenticação de servidor RADIUS DTLS.●

Portal: Para comunicação com todos os portais de usuário final do Cisco ISE.●

PxGrid: Para comunicação com o controlador pxGrid.●

Éimportante fazer um backup dos certificados instalados nos nós do ISE. Quando fazemos o
backup da configuração, ele faz o backup dos dados de configuração e do certificado do nó de
administração. No entanto, para os nós de serviço de política (PSN), precisamos fazer um backup
dos certificados individualmente.

Como aceitar o Certificado de Backup do Identity Service
Engine?

Navegue até Administração > Sistema > Certificados > Gerenciamento de Certificados >
Certificado do Sistema. Expanda o nó, selecione o certificado e clique em Exportar, como
mostrado na imagem:



Selecione Exportar certificado e chave privada. Insira no mínimo 8 caracteres na senha
alfanumérica de comprimento. Essa senha seria necessária para restaurar o certificado.

Dica: lembre-se da senha.

Como importar um certificado no Identity Service Engine?

Há duas etapas envolvidas na importação de um certificado no ISE.

Etapa 1. Descubra se o certificado é autoassinado ou certificado assinado por terceiros.

Se o certificado for autoassinado, importe a chave pública do certificado sob certificados
fidedignos. Se o certificado tiver indicado algum certificado de terceiros, importe a Raiz e todos os
certificados intermédios do certificado.

Navegue até Administration > System > Certificate > Certificate Management > Trusted
Certificate, clique em Import, como mostrado nesta imagem.



Etapa 2. Importar o certificado real.

Navegue até Administration > System > Certificados > Certificate Management, clique em Import.
Se a função de administrador for atribuída ao serviço de certificado no nó, ela será reiniciada.



Selecione o nó para o qual pretende importar o certificado, Procurar chave pública e privada,
Introduza a senha para a chave privada do certificado, selecione a função desejada, clique em
Enviar, como mostrado nesta imagem.
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