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Características suportadas do Cliente de
mobilidade Cisco AnyConnect Secure para
dispositivos de Android 

Objetivo
 

O Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure, igualmente conhecido como o Cisco
AnyConnect VPN Client, é um aplicativo de software para conectar a um Virtual Private
Network (VPN) que trabalha em vários sistemas operacionais e configurações de hardware.
Este aplicativo de software torna possível para recursos remotos de uma outra rede torna-se
acessível como se o usuário é conectado diretamente à rede, mas em uma maneira segura.
O Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure fornece uma maneira nova inovativa de
proteger usuários móvéis nas Plataformas por computador ou do Smart-telefone,
fornecendo uma experiência mais sem emenda, sempre-mais protegida para utilizadores
finais e um reforço de política detalhado para um administrador TI.
 
O objetivo deste documento é mostrar a matriz das características do Cliente de mobilidade
Cisco AnyConnect Secure para dispositivos de Android.
  

Versão de software
 

4.4
  

Matriz de recurso de Android AnyConnect
 
Desenvolvimento e configuração
 

Recurso

S
u
p
or
te

Instale ou promova da loja do aplicativo
Y
e
s

Apoio do perfil de Cisco VPN (importação manual)
Y
e
s

Apoio do perfil de Cisco VPN (a importação conecta sobre)
Y
e
s

O Gerenciamento de dispositivo móvel (MDM) configurou
entradas de conexão

Y
e
s

Entradas de conexão do configurado pelo usuário
Y
e
s



Tunelamento
 

Recurso Suporte
Transport Layer Security
(TLS) Yes

Datagrama TLS (DTL) Yes
Tradutor de endereço de rede
Traversal da versão 2 do
intercâmbio de chave de
Internet da segurança de
protocolo do Internet (IPsec
IKEv2 NAT-T)

Yes

IKEv2 - Encapsulating
Security Payload (ESP) cru No

Série B (IPsec somente) Yes
Compressão TLS Yes
Dead Peer Detection Yes
Keepalive de túnel Yes
Relações de rede ativa
múltiplas No

Pelo Tunelamento do App
(exige mais ou a licença do
vértice e o ASA 9.4.2 ou mais
atrasado)

Sim, Android 5.0+ ou Samsung
Knox

Túnel completo (o OS pode
fazer exceções em algum
tráfego, tal como o tráfego à
loja do app)

Yes

Túnel em divisão (a separação
inclui) Yes

Rede de área local (LAN) (a
separação exclui) No

Domain Name System (DNS)
rachado

Sim, trabalhará com separação
incluem.

O automóvel reconecta o
/Network que vagueia

Sim, apesar do automóvel reconecte
a especificação do perfil, o móbil de
AnyConnect tenta sempre manter o
VPN enquanto os usuários se
movem entre 3G e redes do Wi-fi.

VPN por encomenda
(provocado pelo destino) No

VPN por encomenda
(provocado pelo aplicativo) No

Rekey Yes
Transporte público do IPv4 Yes

Transporte público do IPv6 Sim, exige Android 5.0 ou mais
atrasado

IPv4 sobre o túnel do IPv4 Yes
IPv6 sobre o túnel do IPv4 Yes
Domínio padrão Yes
Configuração de servidor DNS Yes



 
Conexão e desligamento
 

 
Autenticação
 

suporte de proxy do Privado-
lado

Não, proxys do Wi-fi é desabilitado
quando o VPN é estabelecido.

Exceções de proxy No
Suporte de proxy do lado
público No

bandeira do PRE-início de
uma sessão Yes

bandeira do Cargo-início de
uma sessão Yes

Preservação do Differentiated
Services Code Point (DSCP) Yes

Recurso Suporte
Balanceamento de carga VPN Yes
Lista do servidor de backup Yes
Seleção de gateway ótima No

Recurso

S
u
p
or
te

Autenticação do certificado de cliente
Y
e
s

Protocolo status em linha do certificado (OCSP)
Y
e
s

Gerenciamento de certificado de usuário manual
Y
e
s

Gerenciamento de certificado de servidor manual
Y
e
s

Protocolo simple certificate enrollment
O registro do legado (SCEP) confirma por favor para sua
plataforma.

Y
e
s

O registro do proxy SCEP confirma por favor para sua
plataforma.

Y
e
s

Seleção automática do certificado
Y
e
s

Seleção manual do certificado
Y
e
s

Apoio da placa inteligente N



 
Interface de usuário
 

 
Postura móvel
 

o

Nome de usuário e senha
Y
e
s

Tokens ou desafio
Y
e
s

Autenticação dupla
Y
e
s

Agrupe o Uniform Resource Locator (a URL) (especificada no
endereço do servidor)

Y
e
s

Seleção de grupo (seleção da gota-para baixo)
Y
e
s

Prefill credencial do certificado de usuário
Y
e
s

Salvar a senha N
o

Recurso Suporte
Interface gráfica de usuário (GUI) autônoma Yes
OS nativo GUI do sistema operacional No
Application Program Interface (API)/alimentador do
identificador de recurso uniforme (URI) (veja a
manipulação URI)

Yes

Personalização UI No

Localização UI

Sim, o app
contém línguas
pré-
embaladas.

Preferências de usuário Yes
Widgets da tela home para o acesso do um-clique
VPN Yes

Ícone específico do estado de AnyConnect Opcional

Recurso

S
up
or
te

Verificação do número de série ou do ID exclusivo Y
es

OS e versão de AnyConnect compartilhada com o final do
cabeçalho

Y
es



Manipulação URI
 

 
Relatório e Troubleshooting
 

 
Certificações
 

 
 
 
Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que licencia no Roteadores do
RV340 Series, verifique para fora o artigo AnyConnect licenciando para ver se há o
Roteadores do RV340 Series.
 

Recurso Supo
rte

Adicionar a entrada de conexão Yes
Conecte a um VPN Yes
O pre-fill credencial conecta sobre Yes
Desligue o VPN Yes
Certificado de importação Yes
Dados da localização da importação Yes
Linguagem de marcação extensível da importação
Perfil do cliente (XML) Yes

O controle externo (do usuário) do URI comanda Yes

Recurso Supor
te

Estatísticas Yes
Registrar/informação de diagnóstico (DARDO) Yes

Recurso Suporte
Nível 1 FIP 140-2 Yes

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
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
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