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Instalação e uso do AnyConnect no desktop
Ubuntu usando a interface do usuário 
Objetivo
 
O objetivo deste artigo é guiá-lo pela instalação e uso do AnyConnect VPN Client v4.9.x no
Ubuntu Desktop versão 20.04 usando a interface do usuário (UI).
  
Introduction
 
O Cisco AnyConnect Virtual Private Network (VPN) Mobility Client fornece aos usuários remotos
uma conexão VPN segura. Ele oferece os benefícios de um cliente VPN Cisco Secure Sockets
Layer (SSL) e suporta aplicativos e funções indisponíveis para uma conexão VPN SSL baseada
em navegador. Geralmente usado por funcionários remotos, o AnyConnect VPN permite que os
funcionários se conectem à infraestrutura de rede corporativa como se estivessem fisicamente no
escritório, mesmo quando não estão. Isso aumenta a flexibilidade, a mobilidade e a produtividade
de seus funcionários. O Cisco AnyConnect é compatível com Windows 7, 8, 8.1 e 10, Mac OS X
10.8 e posterior e Linux Intel (x64).
 
Siga as etapas neste artigo para instalar o Cisco AnyConnect VPN Mobility Client em um
computador Linux usando a Interface de usuário (UI). Neste artigo, é usada a versão 20.04 do
Ubuntu.
 
Consulte o artigo sobre Instalação e uso do AnyConnect no Ubuntu Desktop usando a CLI
(Command Line Interface, interface de linha de comando).
 
Se estiver usando um computador Windows, clique aqui para exibir um artigo sobre como instalar
o AnyConnect no Windows.
 
Se estiver usando um computador Mac, clique aqui para exibir um artigo sobre como instalar o
AnyConnect no Mac.
  
Versão do software AnyConnect
 

AnyConnect - v4.9.x (Download mais recente)
  

Sumário
 

Instalação do AnyConnect Secure Mobility Client v4.9.x
Usando o AnyConnect Secure Mobility Client v4.9.x
  

Instalação do AnyConnect Secure Mobility Client v4.9.x
 
Passo 1
 
Baixe o pacote de pré-implantação do AnyConnect para Linux de downloads de software da Cisco
.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Kmgmt-785-AnyConnect-Linux-Ubuntu.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5642-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-mac-com-rev1.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5642-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-mac-com-rev1.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185
https://software.cisco.com/download/home/286281283/type/282364313/release/4.9.01095?i=!pp


Passo 2
 
Navegue até a pasta onde você fez o download do pacote do AnyConnect Client.
 

Etapa 3
 
O download inicial é um arquivo tarball (*.TAR, vários arquivos compactados em um), que deve
ser extraído. Para extrair os arquivos, clique com o botão direito do mouse no arquivo do
AnyConnect e escolha Abrir com gerenciador de arquivos. Clique em Extract (Extrair).
 

A versão mais recente no momento da publicação era 4.9.04043.



Passo 4
 
Você verá uma notificação quando a extração for concluída. Clique em Close.
 

Etapa 5
 
Localize o arquivo vpn_install.sh na pasta extraída.
 



Para executar o script de instalação do AnyConnect, abra um Terminal Linux pressionando
Ctrl+Alt+T no teclado.
 
Digite "sudo ./vpn_install.sh". Isso iniciará o processo de instalação. Para obter mais detalhes
sobre o comando "sudo", clique aqui.
 

Etapa 6
 
Aceite os termos do contrato de licença para concluir a instalação digitando "y".
 

http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man8/sudo.8.html


Usando o AnyConnect Secure Mobility Client v4.9.x
 
Passo 1
 
Para acessar o aplicativo AnyConnect, clique no ícone Iniciar (aparece como nove pontos no
canto inferior esquerdo). Escolha o aplicativo Cisco Anyconnect.
 

Como alternativa, pressione Super+A (Super tecla é a tecla de ícone do Windows) no teclado
para abrir a barra de pesquisa. Comece a digitar 'Anyconnect' e o aplicativo será exibido.
 

Passo 2
 
Clique no ícone AnyConnect Secure Mobility Client.
 



Etapa 3
 
Insira o endereço IP ou o nome de host do servidor desejado seguido do número da porta.
 

Passo 4
 
Insira seu nome de usuário e senha nos campos fornecidos. Clique em Conectar.
 

Etapa 5
 
Algumas conexões podem não ser seguras usando um certificado SSL confiável. Por padrão, o
AnyConnect Client bloqueará as tentativas de conexão com esses servidores.

Para a família RV340, o número de porta padrão é 8443.



Desmarque Bloquear conexões com servidores não confiáveis em Preferências para conectar a
esses servidores.
 

Etapa 6
 
Assim que a conexão for estabelecida, o banner de login será exibido. Clique em Aceitar.
 

Você também verá uma notificação de que o Cisco AnyConnect Secure Mobility Client está
conectado.
 

 
Conclusão
 
Aí está! Agora você aprendeu com êxito as etapas para instalar e usar o Cisco AnyConnect



Secure Mobility Client v4.9.x no Ubuntu Desktop usando a interface do usuário.
  
Outros recursos
 
Troubleshooting Básico Visão geral e práticas recomendadas do Cisco Business VPN
AnyConnect: Instalação de um certificado autoassinado Guia do administrador do AnyConnect
versão 4.9 Notas da versão do AnyConnect - 4.9

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5453-basic-troubleshooting-on-cisco-anyconnect-secure-mobility-cl.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1399-tz-best-practices-vpn.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/kmgmt-2587-AnyConnect-Installing-Self-Signed-Certificate.html
/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect49/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-9.html
/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect49/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-9.html
/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect49/administration/guide/b_AnyConnect_Administrator_Guide_4-9.html
/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect49/release/notes/release-notes-anyconnect-4-9.html
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