
Configuração do Secure Socket Layer (SSL)
VPN em dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) permite que os clientes remotos alcancem recursos de
rede interna (uma rede privada) sobre o Internet (uma rede pública). O Secure Socket Layer
(SSL) VPN é uma das técnicas do VPN que podem ser usadas com um web browser
padrão. O SSL fornece a confidencialidade e a integridade para o tráfego VPN que viaja
através da rede pública. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como permitir a característica SSL VPN e configurar
os ajustes do gateway de VPN SSL em dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração do gateway de VPN SSL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher acesso de
usuário remoto VPN > SSL > configuração de VPN SSL. A página da configuração de VPN
SSL abre:
 



 
 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo do servidor de VPN de Cisco SSL para
permitir a ferramenta de segurança como um servidor de VPN SSL. 
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down da interface de gateway, escolha a porta MACILENTO que
será usada passando o tráfego através dos túneis SSL VPN.
 



Etapa 4. No campo de porta de gateway, entre no número de porta que é usado para o
gateway de VPN SSL. O número padrão é 443. O número de porta pode variar de 1 a
65535.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do arquivo certificado, escolha o certificado autenticar os
usuários que tentam alcançar os recursos de rede através dos túneis SSL VPN. A lista de
drop-down tem um certificado do padrão e os Certificados que sejam importados.
 
Nota: Assegure-se de que o intervalo de endereço IP que deve ser configurado no pool do
endereço de cliente não sobrepõe com os alguns dos IP address na rede local.
 
Etapa 6. O gateway de VPN SSL usa um conjunto de endereços configurável para atribuir
IP address aos clientes VPN remotos. Inscreva o pool do IP address para todos os clientes
VPN remotos no campo do pool do endereço de cliente.
 
Etapa 7. Incorpore o netmask para clientes VPN SSL ao campo de Netmask do cliente. 
 

 
Etapa 8. No campo do acesso ao Internet de cliente, verifique a caixa ao lado de criam a
regra NAT permitindo os usuários remotos alcancem o Internet para criar automaticamente
as regras avançadas NAT que permitem que os clientes VPN SSL alcancem a rede.
Uncheck a caixa para configurar manualmente as regras avançadas NAT.
 
Etapa 9. No campo do domínio do cliente, incorpore o Domain Name que deve ser
empurrado para clientes VPN SSL.
 
Etapa 10. Quando os clientes entram, um banner de login configurável está indicado.
Incorpore o texto para indicar no campo do banner de login. 
 



  
Configuração do gateway opcional
 

 
Etapa 1. No campo do idle timeout, incorpore o valor de timeout aos segundos que a sessão
de VPN SSL pode permanecer inativa. O tempo padrão é 2100 segundos.
 
Etapa 2. No campo do timeout de sessão, incorpore o valor de timeout aos segundos que a
sessão de VPN SSL pode permanecer ativa. O valor padrão é os segundos 0, que indica
que a sessão de VPN SSL pode sempre ser ativa.
 
Etapa 3. No campo do intervalo do cliente DPD, incorpore o intervalo do Dead Peer
Detection (DPD) que uma sessão está mantida com um cliente remoto NON-responsivo. O
valor padrão é 300 segundos.
 
Etapa 4. No campo do intervalo do gateway DPD, incorpore o intervalo do Dead Peer



Detection (DPD) que uma sessão está mantida com um gateway de VPN NON-responsivo
SSL. O valor padrão é 300 segundos.
 
Etapa 5. Se o servidor de VPN SSL tem que enviar mensagens em um intervalo, incorpore o
intervalo ao campo da manutenção de atividade.
 
Etapa 6. No campo da duração de aluguel, incorpore a quantidade de tempo que é
concedida depois que o cliente VPN SSL envia uma requisição de renovação do aluguer do
IP address ao server. O valor padrão é 43200 segundos.
 
Etapa 7. No campo máximo MTU, incorpore a unidade de transmissão máxima para a
sessão. O valor padrão é 1406 bytes.
 
Etapa 8. Rekey é uma característica que permita que as chaves SSL renegociem depois
que a sessão foi estabelecida. No campo do intervalo do Rekey, incorpore a taxa do retorno
do rekey. O padrão é 3600 segundos.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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