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AnyConnect Secure 
Objetivo
 
Este artigo centra-se sobre as características, as especificações, e os benefícios de usar Cisco
AnyConnect. Para obter informações sobre de AnyConnect que licencia no Roteadores do RV340
Series, veja por favor o artigo AnyConnect licenciando para o Roteadores do RV340 Series.
  
Versão de software
 

 
4.2.03013 (Release Note)
 
  

Características e especificações
 
Recurso Benefícios e detalhes

Acesso remoto VPN

Suporte de sistema
operacional largo

● Windows 10, 8.1, 8, e 7
● Mac OS X 10.8 e mais atrasado
● Linux Intel (x64)
O ● considera a folha de dados móvel de AnyConnect para a
informação móvel da plataforma.

Acesso de rede
aperfeiçoado: Escolha SSL
do protocolo VPN 
 (TLS e DTL); IPsec IKEv2

O ● AnyConnect fornece uma escolha de protocolos VPN, assim
que os administradores podem usar-se qualquer melhor do
protocolo cabe suas necessidades de negócio.
O apoio do Tunelamento do ● inclui SSL (TLS 1.2 e DTL) e próxima
geração IPsec IKEv2.
O ● DTL fornece uma conexão aperfeiçoada para o tráfego latência-
sensível, tal como o tráfego voip ou o acesso de aplicativo com base
em TCP.
As ajudas do ● TLS 1.2 (HTTP sobre o TLS ou o SSL) asseguram a
Disponibilidade da conectividade de rede através dos ambientes
fechados-para baixo, incluindo aquelas que usam servidores proxy
da Web.
O ● IPsec IKEv2 fornece uma conexão aperfeiçoada para o tráfego
latência-sensível quando as políticas de segurança exigem o uso de
IPsec.

Seleção de gateway ótima
O ● determina e estabelece a Conectividade ao ponto de acesso de
rede ótimo, eliminando a necessidade para que os utilizadores finais
determinem o lugar o mais próximo.

Mobilidade amigável

● projetado para usuários móvéis
O ● pode ser configurado de modo que as sobras da conexão de
VPN estabelecidas durante o IP address mudem, perda de
conectividade, ou hibernação ou apoio.
O ● com detecção da rede confiável, a conexão de VPN pode
automaticamente desligar quando um utilizador final está no
escritório e para conectar quando um usuário está em uma posição
remota.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect42/release/notes/b_Release_Notes_AnyConnect_4_2.html
/content/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/data_sheet_c78-527494.html


Criptografia

AES-256 do ● e 3DES-168. (O dispositivo do gateway de segurança
deve ter uma licença forte-cripto permitida.)
Algoritmos da série B do ● NSA, ESPv3 com IKEv2, chaves 4096-bit
RSA, grupo Diffie-Hellman 24, e SHA2 aumentado (SHA-256 e
SHA-384). Aplica-se somente às conexões de IPsec IKEv2. Uma
licença do vértice de AnyConnect é exigida.

Amplo intervalo do
desenvolvimento e das
opções de conexão

Opções de distribuição:
● Predeployment, incluindo o instalador do Microsoft
Desenvolvimento automático do gateway de segurança do ● (os
direitos administrativos são exigidos para a instalação inicial) por
ActiveX (Windows somente) e por Javas
Modos de conexão:
● autônomo pelo ícone do sistema
● Navegador-iniciado (lançamento da Web)
Portal dos sem clientes do ● iniciado
● CLI iniciado
● API iniciado

Amplo intervalo das opções
de autenticação

RAIO do ●
RAIO do ● com expiração da senha (MSCHAPv2) ao gerenciador de
LAN de NT (NTLM)
Apoio da senha de uma vez (OTP) do RAIO do ● (atributos da
mensagem do estado e da resposta)
● RSA SecurID (que inclui a integração de SoftID)
Diretório ativo ou Kerberos do ●
Certificate Authority (CA) encaixado ●
Certificado digital ou carta inteligente (que incluem o apoio do
certificado da máquina), auto ou USER-seleção do ●
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) do ● com expiração e
envelhecimento da senha
Suporte ldap genérico do ●
Certificado combinado ● e autenticação multifactor do username
password (Autenticação dupla)

Experiência consistente do
usuário

o modo de cliente do FULL-túnel do ● apoia os usuários de acesso
remotos que exigem um consistente LAN-como a experiência do
usuário.
Os métodos de entrega múltiplos do ● ajudam a assegurar a
compatibilidade larga de AnyConnect.
O usuário do ● pode adiar atualizações empurradas.
A opção do feedback da experiência do cliente do ● está disponível.

Controle centralizado de
política e Gerenciamento

As políticas do ● podem ser preconfigured ou configurado
localmente e podem automaticamente ser atualizadas do gateway
de segurança VPN.
O ● API para AnyConnect facilita disposições com os Web pages ou
os aplicativos.
Os avisos da verificação e do usuário do ● são emitidos para
Certificados não confiáveis.
Os Certificados do ● podem ser vistos e controlado localmente.

Conectividade avançada da
rede IP

Conectividade pública do ● a e das redes IPv4 e de IPv6
Acesso do ● aos recursos de rede internos IPv4 e de IPv6
split-tunneling do ● e política Administrador-controlados do acesso
de rede do todo-Tunelamento
Política do controle de acesso do ●
política de VPN do ● Por-APP para KNOX de Google Android
(pirulito) e de Samsung (novo na liberação 4.0; exige Cisco ASA



5500-X com ósmio 9.3 ou mais atrasado e o AnyConnect 4.0
licencia)
Mecanismos da atribuição do IP address:
Estática do ●
Pool interno do ●
Protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) do ●
● RADIUS/LDAP

Conformidade unificada
robusta do valor-limite
(Licença do vértice exigida)

A avaliação e a remediação da postura do valor-limite do ● são
apoiadas para prendido e os ambientes Wireless (que substituem o
agente do Cisco Identity Services Engine NAC). Exige o Identity
Services Engine 1.3 ou mais atrasado com a licença do vértice do
Identity Services Engine.
O ● Cisco Hostscan procura detectar a presença de antivírus, de
software de firewall pessoal, e de pacotes de serviços de Windows
no sistema do valor-limite antes de conceder o acesso de rede.
Os administradores do ● igualmente têm a opção de definir as
verificações feitas sob encomenda da postura baseadas na
presença de processos running.
O ● Hostscan detecta a presença de uma filigrana em um sistema
remoto. A filigrana pode ser usada para identificar os ativos que são
possuído corporativo e para fornecer o acesso diferenciado em
consequência. A capacidade deverificação inclui valores do registro
de sistema, existência do arquivo que combinam uma soma de
verificação CRC32 exigida, intervalo de endereço IP que combinam,
e Certificados emitidos ou a um Certificate Authority de
harmonização. As capacidades adicionais são apoiadas para
aplicativos da para fora--conformidade.
As funções do ● variam pelo sistema operacional. Veja o host fazer
a varredura de cartas do apoio para a informação detalhada.

Política do firewall do cliente

Proteção adicionada Provides do ● para configurações do split-
tunneling.
● usado conjuntamente com o cliente de AnyConnect para permitir
exceções do acesso local (por exemplo, suporte do dispositivo
imprimindo, tethered, e assim por diante).
O ● apoia regras com base na porta para IPv4 e rede e Access
Control Lists (ACLs) IP para o IPv6.
● disponível para Plataformas de Windows e de Mac OS X.

Localização

Além do que o inglês, as seguintes traduções de língua são
incluídas:
● Checo (Cs-CZ)
Alemão do ● (de-de)
Espanhol do ● (es-es)
Francês do ● (FR-FR)
Japonês do ● (JA-JP)
Coreano do ● (nocaute-kr)
Polonês do ● (PL-PL)
Chinês simplificado do ● (ZH-NC)
Chinês do ● (Taiwan) (ZH-TW)
Dutch do ● (NL-NL)
Hungarian do ● (HU-HU)
Italiano do ● (-ele)
Português do ● (Brasil) (PT-Br)
Russo do ● (RU-RU)

Facilidade da administração Os administradores do ● podem automaticamente distribuir

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/products-device-support-tables-list.html


do cliente

atualizações do software e da política da ferramenta de segurança
do final do cabeçalho, eliminando desse modo a administração
associada com as atualizações de software do cliente.
Os administradores do ● podem determinar que capacidades de
fazer disponível para a configuração do utilizador final.
Os administradores do ● podem provocar um script do valor-limite
em conectam e desligam as épocas em que os scripts do início de
uma sessão do domínio não podem ser utilizados.
Os administradores do ● podem inteiramente personalizar e
localizar mensagens visíveis do utilizador final.

Editor do perfil As políticas de AnyConnect do ● podem ser personalizadas
diretamente do Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM).

Diagnósticos

as estatísticas e a informação de registro do Em-dispositivo do ●
estão disponíveis.
Os logs do ● podem ser vistos no dispositivo.
Os logs do ● podem facilmente ser enviados por correio eletrónico a
Cisco ou a um administrador para a análise.

Padrão de processamento
de informação federal (FIP)

Nível 2 do ● FIP 140-2 complacente (a plataforma, a característica,
e as limitações da versão se aplicam)

Fixe a visibilidade da mobilidade e da rede

Integração da Segurança da
Web
(Licença da Segurança da
Web da nuvem exigida)

O ● usa a Segurança da Web da nuvem, o fornecedor global o
maior da Segurança da Web do Software-como-um-serviço (SaaS),
para manter o malware fora das redes corporativas e para controlar
e proteger o uso da Web do empregado.
Os apoios do ● nuvem-hospedaram configurações e a carga
dinâmica.
O ● dá a flexibilidade e a escolha das organizações apoiando
serviços nuvem-baseados além do que serviços local-baseados.
O ● integra com a ferramenta de segurança da Web.
O ● apoia a detecção da rede confiável.
O ● reforça a política de segurança em cada transação,
independente do lugar do usuário.
O ● exige sempre-na conectividade de rede altamente segura com
uma política à conectividade de rede do permit or deny se o acesso
se torna não disponível.
O ● detecta pontos quentes e portais do cativo.

Módulo da visibilidade da
rede
(Licença do vértice exigida)

O ● descobre anomalias potenciais do comportamento monitorando
o uso do aplicativo.
O ● permite mais decisões de projeto de rede informado.
O ● pode compartilhar de dados do uso com um número crescente
da exportação da informação de fluxo do protocolo de internet
(IPFIX) - ferramentas de análise de rede capazes.

Proteção avançada do
malware (AMP) para
valores-limite Habilitador
(AMP para os valores-limite
licenciados separadamente)

O ● simplifica a capacitação de serviços da ameaça aos valores-
limite de AnyConnect distribuindo e permitindo CiscoAMP para
valores-limite.
O ● estende serviços da ameaça do valor-limite aos pontos finais
remotos, aumentando a cobertura da ameaça do valor-limite.
O ● fornece uma proteção mais dinâmica para assegurar mais um
ataque é abrandado no ponto final remoto rapidamente.

Suporte de sistema
operacional largo

● Windows 10, 8.1, 8, e 7
● Mac OS X 10.8 e mais atrasado

Gerente e 802.1X do acesso de rede
Suporte de mídia Ethernet do ● (IEEE 802.3)

Wi-fi do ● (IEEE 802.11a/b/g/n)
Autenticação de rede IEEE 802.1X-2001, 802.1X-2004, e 802.1X-2010 do ●



O ● permite negócios de distribuir um único framework de
autenticação do 802.1X para alcançar prendido e redes Wireless.
O ● controla a identidade do usuário e do dispositivo e os protocolos
do acesso de rede exigidos para altamente o acesso seguro.
O ● aperfeiçoa a experiência do usuário ao conectar a Cisco
unificou prendido e rede Wireless.

Métodos do Extensible
Authentication Protocol
(EAP)

Segurança da camada do EAP-transporte do ● (TLS)
O ● EAP-protegeu o protocolo extensible authentication (PEAP) com
os seguintes métodos internos:
- EAP-TLS
- EAP-MSCHAPv2
- Placa de token EAP-genérica (GTC)
Autenticação EAP-flexível do ● através do Tunelamento seguro
(RÁPIDO) com os seguintes métodos internos:
- EAP-TLS
- EAP-MSCHAPv2
- EAP-GTC
● TLS EAP-em túnel (TTL) com os seguintes métodos internos:
- Protocolo password authentication (PAP).
- Protocolo de autenticação de cumprimento do desafio
(RACHADURA).
- Microsoft CHAP (MSCHAP).
- MSCHAPv2
- EAP-MD5
- EAP-MSCHAPv2
● EAP de pouco peso (PULO), Wi-fi somente
Resumo de mensagem EAP 5 do ● (MD5), configurado
administrativo, Ethernet somente
EAP-MSCHAPv2 do ●, configurado administrativo, Ethernet
somente
● EAP-GTC, configurado administrativo, Ethernet somente

Métodos de criptografia sem
fio (exige o apoio
correspondente do 802.11
NIC)

● aberto
Wired Equivalent Privacy (WEP) do ●
● WEP dinâmico
Empresa do Wi-Fi Protected Access (WPA) do ●
Empresa do ● WPA2
● WPA pessoal (WPA-PSK)
● WPA2 pessoal (WPA2-PSK)
● CCKM (exige o NIC Wireless de Cisco CB21AG)

Protocolos de codificação
sem fio

Modo contrário do ● com o protocolo do código de autenticação de
mensagens do Cipher Block Chaining (CCMP) que usa o algoritmo
do Advanced Encryption Standard (AES)
Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) do ● usando a cifra de
córrego da cifra 4 de Rivest (RC4)

Ressunção da sessão

Ressunção da sessão do RFC2716 do ● (EAP-TLS) usando o EAP-
TLS, EAP-FAST, o EAP-PEAP, e o EAP-TTLS
Ressunção apátrida EAP-FAST da sessão do ●
● PMK-ID que põe em esconderijo (chave dinâmica que põem em
esconderijo ou chave oportunista que põe em esconderijo),
Windows XP somente

Criptografia dos Ethernet

Media Access Control do ●: IEEE 802.1AE (MACsec)
Gerenciamento chave do ●: Acordo da chave de MACsec (MKA)
O ● define uma infraestrutura da Segurança em uma rede dos
Ethernet ligada com fio para fornecer a confidencialidade de dados,



a integridade de dados, e a autenticação do origem de dados.
Uma comunicação das proteções do ● entre componentes confiados
da rede.

Uma conexão de cada vez

O ● permite somente uma conexão única à rede, desligando toda a
outro.
● nenhuma construção de uma ponte sobre entre adaptadores.
As conexões Ethernet do ● tomam automaticamente a prioridade.

Validação complexa do
server

O ● apoia “extremidades com” e “exija - combine” regras.
Apoio do ● para mais de 30 regras para server sem a normalização
do nome.

EAP-acorrentar (EAP-
FASTv2)

O ● diferencia o acesso baseado na empresa e em ativos particular.
O ● valida usuários e dispositivos em uma única transação EAP.

Aplicação da conexão da
empresa (ECE)

As ajudas do ● asseguram-se de que os usuários conectem
somente à rede corporativa correta.
O ● impedir que os usuários conectem a um Access point da
terceira para surfar o Internet quando no escritório.
O ● impede que os usuários estabeleçam o acesso à rede de
convidado.
O ● elimina põr incômodo.

Criptografia da próxima
geração (série B)

O ● apoia os padrões criptograficamente os mais atrasados.
Intercâmbio chave Diffie-Hellman elíptico da curva do ●
Certificados elípticos do Digital Signature Algorithm da curva do ●
(ECDSA)

Tipos credenciais

Senhas ou senhas do Windows de usuário interativo do ●
Tokens do ● RSA SecurID
Tokens da senha de uma vez (OTP) do ●
Carta inteligente do ● (iKey de Axalto, de Gemplus, de SafeNet,
Alladin).
Certificados do ● X.509.
Certificados elípticos do Digital Signature Algorithm da curva do ●
(ECDSA).

Apoio do Desktop remoto O ● autentica credenciais do usuário remoto à rede local ao usar o
protocolo do Desktop remoto (RDP).

Sistemas operacionais
apoiados ● Windows 10, 8.1, 8 e 7
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