
Ajustes portais prisioneiros dispositivos da
segurança integrada nas séries ISA550W e
ISA570W 

Objetivo
 

O portal prisioneiro é uma característica que navegue usuários Wireless a um página da
web depois que se autenticam. Você pode ajustar o portal prisioneiro para dirigir usuários
Wireless a um Home Page da empresa ou a todo o página da web que for julgado apto.
 
Este original explica como configurar os ajustes portais prisioneiros ferramentas de
segurança na integração ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivo da segurança integrada ISA550W 
• Dispositivo da segurança integrada ISA570W
  

Versão de software
 

• v1.4.14
  

Ajustes portais prisioneiros
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Sem fio > o portal
prisioneiro. A página portal prisioneira publica-se:
 



  
Ajustes portais prisioneiros básicos
 



Esta seção mostra o procedimento para configurar as configurações básicas para a
característica portal prisioneira.
 

 
Etapa 1. Clique sobre o botão de rádio no campo portal prisioneiro da possibilidade para
permitir a característica portal prisioneira.
 
Etapa 2. Da aplicação na lista de drop-down, escolha um SSID que dirija usuários ao portal
prisioneiro.
 
Nota: Somente um SSID pode ser configurado com ajustes portais prisioneiros.
 
Etapa 3. Da autenticação da Web datilografe a lista de drop-down, escolhem uma opção
para a autenticação.
 

• Interno — Esta opção dirige usuários Wireless à página de login do padrão onde os
usuários incorporam um nome de usuário e senha para se autenticar.
 
• Interno, nenhum AUTH com botão Accept Button — Esta opção dirige usuários Wireless
à página de login do padrão onde os usuários não precisam de incorporar um username
ou uma senha para a autenticação, mas clica pelo contrário um botão Accept Button.
 
• Externo — Esta opção dirige usuários Wireless a uma página de login feita sob
encomenda em um servidor de Web externo onde os usuários incorporem um nome de
usuário e senha para se autenticar.
 
• Externo, nenhum AUTH com botão Accept Button — Esta opção dirige usuários Wireless
a uma página de login feita sob encomenda em um servidor de Web externo. Os usuários
não incorporam um username ou uma senha, mas clicam pelo contrário um botão Accept
Button.
 

Etapa 4. Na reorientação URL depois que o campo do início de uma sessão, clica um botão
de rádio.
 

• Reoriente o cliente à URL original — Esta opção dirige usuários Wireless à URL original
depois que entram.
 



 
• Reoriente o cliente ao cliente URL — Esta opção dirige usuários Wireless ao URL
especificado depois que entram. Para esta opção, incorpore a URL a que os usuários são
dirigidos no campo de entrada de texto abaixo.
 

 
Etapa 5. No campo do timeout de sessão, entre em quanto tempo, nos minutos, está
permitido a um usuário ficar conectado antes que a reautenticação esteja exigida. Um valor
de 0 significa que os usuários podem ficar conectados enquanto querem.
 

 
Etapa 6. No campo do idle timeout, entre em quanto tempo, nos minutos, uma sessão do
usuário pode permanecer inativa antes que a conexão esteja desligada.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.



Configuração para a autenticação interna
 

 
Etapa 1. Para mostrar um logotipo, tal como um logotipo da empresa, na página de login, o
clique consulta e encontra o arquivo desejado do logotipo.
 
Etapa 2. Transferência de arquivo pela rede do clique.
 
Etapa 3. No campo do logotipo Cisco, clique um botão de rádio.
 

• Mostra — Esta opção mostra o logotipo Cisco na página de login.
 
• Couro cru — Esta opção não mostra o logotipo Cisco na página de login.
 

 
Etapa 4. No campo do título, incorpore o texto para aparecer como um título na página de
login.
 



 
Etapa 5. No campo da mensagem, incorpore uma mensagem para aparecer como uma
bandeira na página de login.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

Configuração para a autenticação externa
 

 
Etapa 1. No campo do servidor de Web da autenticação, incorpore a URL para a página de
login do servidor de Web externo.
 

 
Etapa 2. No campo chave da Web da autenticação, incorpore a chave usada para cifrar o
nome de usuário e senha usado pela página de login do servidor de Web externo. Tem que
combinar com a chave configurada no servidor de autenticação externa.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Ajustes portais prisioneiros avançados
 

Nota:  Para monitorar o tráfego HTTPS, o proxy dos usos HTTPS do dispositivo e distribui a
rede com o protocolo ICAP que: intercepte comunicações de dados e decifre os dados,
valide os dados contra uma política, e o recriptografar a chave com um certificado SSL.
 
Este procedimento mostra como configurar mais os ajustes para a característica portal
prisioneira.
 



 
Etapa 1. (opcional) nas portas de HTTP monitoradas apresenta, clique adiciona para
adicionar uma porta de HTTP monitorada. O tráfego na porta de HTTP monitorada é dirigido
ao portal prisioneiro. A configuração de porta - Adicionar/edite o indicador aparece:
 
Timesaver: Se você não quer adicionar uma porta de HTTP monitorada, salte a etapa 4.
 

 
Etapa 2. No campo de porta, entre em um número de porta para monitorar.
 
Etapa 3. APROVAÇÃO do clique. Você retorna à página portal prisioneira.
 

 
Etapa 4. (opcional) nos domínios abertos apresenta, clique adiciona para adicionar um
domínio aberto. Os usuários Wireless podem alcançar domínios abertos sem autenticação. 
A configuração de domínio - Adicionar/edite o indicador aparece:
 
Timesaver: Se você não quer adicionar um domínio aberto, salte para pisar 7.
 



 
Etapa 5. No campo do domínio, incorpore o IP address ou a URL do domínio aberto.
 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique. Você retorna à página portal prisioneira.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Edite/ajuste avançado supressão
 

 
Etapa 1. Nas portas de HTTP monitoradas apresente, clique editam (ícone do lápis) para
editar a porta de HTTP.
 

 
Etapa 2. Inscreva um número de porta novo no campo de porta e clique a APROVAÇÃO.
 



 
Etapa 3. Para suprimir de um domínio, supressão do clique (ícone transversal).
 
Etapa 4. Para salvar as mudanças, salvaguarda do clique.
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