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Sistemas operacionalsuportado e exigências do
Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure 
Objetivo
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe os detalhes sobre os sistemas operacionalsuportado
(Windows, Linux, Mac) do Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure e de suas exigências.
 
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 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.
 
Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que licencia no Roteadores do RV340
Series, veja este artigo
  
Versão de software
 

Cliente seguro 4.4 da mobilidade de AnyConnect | (Transferência o mais tarde)
  

Sistemas operacionalsuportado e exigências de AnyConnect
 
Apoio de AnyConnect para Microsoft Windows
 
Sistemas operacionais de Windows
 

Bloco especial de Windows 7 (SP) 1
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10 x86 (de 32 bits) e x64 (64-bit)
 

Exigências de Windows
 

Processador da classe do Pentium ou maior
O espaço no disco rígido do 100 MB
Versão 3.1 do instalador do Microsoft
Promover a Windows 8.1 de toda a liberação precedente de Windows exige-o desinstalar
AnyConnect, e reinstala-o depois que sua elevação de Windows está completa.
Promover de Windows XP a toda a liberação mais atrasada de Windows exige uma
instalação limpa desde que o adaptador virtual de Cisco AnyConnect não é preservado
durante a elevação. Desinstale manualmente AnyConnect, promova Windows, e reinstale
então AnyConnect manualmente ou através de WebLaunch.
Para começar AnyConnect com WebLaunch, você deve usar a versão de 32 bits de Firefox

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://software.cisco.com/download/home/283000185
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3.0+ e permitir ActiveX ou instalar Sun JRE 1.4+.
A versão 7.02 ou mais recente ASDM é exigida ao usar Windows 8 ou 8.1
  

Apoio de AnyConnect para Linux
 
Sistemas operacionais de Linux
 

Chapéu vermelho 6 de Linux
Chapéu vermelho 7 de Linux
Apoio a longo prazo de Ubuntu 12.04 (LT)
Ubuntu 14.04 (LT)
Ubuntu 16.04 (LT) (64-bit somente)
 

conjunto de instruções x86
processador 64-bit
Memória de acesso aleatório do 32 MB (RAM)
O espaço no disco rígido do 20 MB
Os privilégios de superusuário são exigidos para a instalação
os usuários libstdc++ devem ter libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4) ou mais alto, mas abaixo da
versão 4
Javas 5 (1.5) ou mais tarde. A única versão que trabalha para a instalação da Web é Java de
Sun. Você deve instalar Javas de Sun e configurar seu navegador para usar isso em vez do
pacote do padrão.
zlib — para apoiar o SSL desinfle a compressão
xterm — exigido somente se você está fazendo a distribuição inicial de AnyConnect através
de Weblaunch do portal dos sem clientes ASA
gtk 2.0.0
gdk 2.0.0
libpango 1.0
iptables 1.2.7a ou mais tarde
módulo do tun fornecido com o núcleo 2.4.21 ou 2.6
  

Apoio de AnyConnect (versões 4.8 e mais recente) para Mac OS X (Catalina)
 
Sistemas operacionais de Mac OS X
 

Mac OS X 10.15 (detalhes de Apple | AnyConnect 4.8 Release Note)
  

Apoio de AnyConnect (versões 4.7 e anterior) para Mac OS X
 
Sistemas operacionais de Mac OS X
 

Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Mac OS X 10.12
Mac OS X 10.13
 

Exigências de Linux

Exigências de Mac OS X

https://support.apple.com/en-us/HT208436
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect48/release/notes/b_Release_Notes_AnyConnect_4_8.html
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AnyConnect exige o 50 MB do espaço no disco rígido.
Para operar-se corretamente com Mac OS X, AnyConnect exige uma definição mínima do
indicador de 1024 por 640 pixéis.
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