Configuração do VPN 3000 Concentrator para
se comunicar com o VPN Client usando
certificados
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Introdução
Este documento inclui instruções passo a passo em como configurar o Concentradores Cisco
VPN série 3000 com os clientes VPN com o uso dos Certificados.

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada na versão de software 4.0.4A do Cisco VPN 3000
Concentrator.
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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Certificados do VPN 3000 Concentrator para clientes VPN
Termine estas etapas a fim configurar Certificados do VPN 3000 concentrator para clientes VPN.
1. A política de IKE deve ser configurada para usar Certificados no gerente da VPN 3000
Concentrator Series. A fim configurar a política de IKE, o configuração > sistema >
protocolos de tunelamento > IPSEC > propostas de IKE seleto, e o movimento
CiscoVPNClient-3DES-MD5-RSA aos propósitos
ativo.

2. Você deve igualmente configurar a política de IPsec para usar Certificados. O Configuração
> Gerenciamento de Política > Gerenciamento de Tráfego > Associações de Segurança
seleto, o destaque ESP-3DES-MD5 e clica então altera para configurar a política de IPsec
para configurar a política de
IPsec.

3. No indicador da alteração, sob Certificados digitais, certifique-se selecionar seu certificado
de identidade instalado. Sob a proposta IKE, CiscoVPNClient-3DES-MD5-RSA seletos e o
clique aplicamse.

4. A fim configurar um grupo IPSec, selecione o configuração > gerenciamento de usuário >
grupos > adicionar, adicionam um grupo chamado IPSECCERT (o nome do grupo
IPSECCERT combina a unidade organizacional (OU) no certificado de identidade), e
selecionam uma senha.Esta senha não é usada em qualquer lugar se você usa Certificados.
Neste exemplo, "cisco123" é a
senha.

5. Na mesma página, clique o tab geral e certifique-se de que você seleciona o IPsec como o
protocolo de
tunelamento.

6. Clique a aba do IPsec e certifique-se de que sua associação de segurança IPSec
configurada (SA) está selecionada sob IPsec SA e clique se
aplica.

7. A fim configurar um grupo IPSec no VPN 3000 concentrator, selecione o configuração >
gerenciamento de usuário > usuários > adicionar, especifique um nome de usuário, a senha,
e o nome do grupo, e clique-os então adicionam.No exemplo, estes campos são
usados:Nome de usuário = cert_userSenha = cisco123Verifique = cisco123Grupo =
IPSECCERT

8. A fim permitir a eliminação de erros no configuração > sistema > eventos > classes seleto do
VPN 3000 concentrator e adicionar estas classes:CERT 1-13IKE 1-6IKEDBG 1-10IPSEC 16IPSECDBG 110

9. A monitoração seleta > ordem filtrável do início de uma sessão do evento para ver
debuga.

Note: Se você decide mudar os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT,
você pode fazer um registro dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
novos e instalar o certificado emitido mais atrasado com aqueles endereços novos.

Verificar
No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting
Refira pesquisando defeitos problemas de conexão no VPN 3000 concentrator para a informação
adicional de Troubleshooting.

Informações Relacionadas
●

●

●

●

Cisco VPN 3000 Series Concentrators
Cisco VPN 3002 Hardware Clients
Negociação IPsec/Protocolos IKE
Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

