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Introduction

Este documento descreve as etapas para executar a integração do Stealthwatch Enterprise com o
Secure X.

Contribuído por Jesus Javier Martinez, editado por Jorge Navarrete, engenheiro do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

Stealthwatch Management Console (SMC) v7.2.1 ou posterior.

A implantação do Stealthwatch gera eventos de segurança e alarmes conforme esperado.

O SMC deve ser capaz de conectar a saída às nuvens da Cisco:

Nuvens da América do Norte:
api-sse.cisco.com, porta 443
visibilidade.amp.cisco.com, porta 443

●

Nuvens da UE:
api.eu.sse.itd.cisco.com, porta 443
visibility.eu.amp.cisco.com, porta 443

●

Nuvens da Ásia (APJC):
api.eu.sse.itd.cisco.com, porta 443
visibilidade.apjc.amp.cisco.com, porta 443

●

Você tem uma conta para acessar o SecureX. Para usar o SecureX e as ferramentas associadas,
você deve ter uma conta na nuvem regional que usa:



Conta de segurança da Cisco●

conta da AMP para endpoints●

conta do Cisco Threat Grid●

Nota: Se você ou sua empresa já tiver alguma das contas acima na nuvem regional que
você usa, use a conta existente. Não criar uma nova conta.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Console do Cisco Security Services Exchange (SSE)●

Console de gerenciamento do Stealthwatch (SMC)●

Console X seguro●

Nota: A conta em cada console deve ter direitos de Administrador para executar a
integração.

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.Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Informações de Apoio

O Cisco SecureX é a plataforma na nuvem da Cisco que ajuda a detectar, investigar, analisar e
responder a ameaças com dados agregados de vários produtos e fontes. Essa integração permite
que você realize essas atividades no Stealthwatch:

Use os blocos do Stealthwatch no painel do SecureX para monitorar as principais métricas
operacionais.

●

Utilize o menu de contexto do SecureX para fazer a rotação com outras integrações de
segurança e de terceiros da Cisco.

●

Forneça acesso à sua fita de segurança SecureX.●

Envie os alarmes do Stealthwatch para o SecureX.●

Permita que o SecureX solicite eventos de segurança do Stealthwatch para enriquecer o
contexto de investigação nos fluxos de trabalho de resposta a ameaças.

●

Configurar

Configurar a integração do SecureX

Etapa 1. Faça login no portal SecureX. Navegue por um navegador da Web até a nuvem SecureX
regional:

Nuvem da América do Norte: securex.us.security.cisco.com●

Nuvem da Europa: securex.eu.security.cisco.com●

Nuvem para a Ásia (APJC):securex.apjc.security.cisco.com●



Etapa 2. Entre com as credenciais da sua conta AMP para endpoints, Cisco Threat Grid ou Cisco
Security.

Etapa 3. Navegue até a guia Integrações e selecione Clientes API no menu Configurações.

Etapa 4. Selecione Gerar cliente API, como mostrado na imagem.

Etapa 5. Digite o nome e a descrição do Cliente API e selecione Todos os escopos, como
mostrado na imagem.
Os escopos não podem ser alterados após a geração do Cliente API.

Etapa 6. Selecione Adicionar novo cliente, conforme mostrado na imagem.
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