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Egen vpn-
lösning med 
Direct Access

Har du någonsin 

haft bekymmer med att 

etablera en vpn-förbin-

delse? Med Direct Access 

i Windows 7 sker det 

automatiskt, och det 

fungerar riktigt bra. 

Text: Henrik Elmsjö

A lla som arbetar med teknisk 
support inom it-området vet 
det som kräver lite extra kun-

skap och manuell hantering från slut-
användarens sida tenderar att leda 
till fl er supportärenden jämfört med 
sådant som sker automatiskt utan 
användarens aktiva insatser.

Ett sådant område är vpn, alltså 
möjligheten för en användare att an-
sluta in till företagsnätet från var han 
än befi nner sig. Vore det inte skönt om 
användaren automatiskt fi ck en säker 
förbindelse in till nätverket så fort han 
på något vis skaffade sig en anslutning 
till internet? En av de största nyheter-
na i Windows Server 2008 R2 och 
Windows 7 är funktionen Direct Ac-

cess (DA) som innebär just det. Med 
DA kan användaren arbeta som om 
han satt på jobbet från var han än be-
fi nner sig, och detta utan att han be-
höver vidta några som helst manuella 
åtgärder. Det är troligen en välkom-
men nyhet för användaren, och det 
ger dessutom administratörer en helt 
ny möjlighet att hantera klienter som 
befi nner sig på resande fot. 

Mer kontakt med klienterna
DA innbär rimligen att administratö-
ren mycket oftare än tidigare kom-
mer i kontakt med klienterna. Då 
kan vi räkna med att exempelvis an-
tivirussignaturer uppdateras oftare 
från centrala servrar, att gpo kan an-

vändas för att omkonfi gurera samtli-
ga klienter (även om de sällan rent 
fysiskt befi nner sig på kontoret), och 
att inloggningar blir mer naturliga 
för användaren (i och med att bland 
annat inloggningsskript körs som 
vanligt eftersom förbindelsen etable-
ras så tidigt i startssekvensen). 

Det krävs en del infrastrukturella 
tjänster och viss konfi guration för att 
få allt att fungera, men när det väl är 
på plats, så är det förhållandevis 
självgående och lättskött. Du kan 
också integrera med nap-krav för att 
ytterligare öka säkerheten för de kli-
enter som ansluter in till nätverket. 
Så här ska du göra för att få DA-lös-
ningen på plats:

WINDOWS
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Du behöver ha en egen enterprise-ca på plats för att kunna utfärda certifi kat till dina klienter 
som ska nyttja DA. Se till att crl går att nå, som i det här exempelet.

Vad är Direct Access?

Direct Access innebär i korthet 
att en användare alltid har kontakt 
med sitt företagsnät 
om han har en 
förbindelse till 
internet. Det 
som tidiga-
re krävde 
en manuell 
vpn-hante-
ring sker 
numera auto-
matiskt och gör 
det mindre viktigt 
var användaren befi nner 
sig när han ska arbeta. Etablering-
en av förbindelsen sker utan att 
användaren behöver eller kan göra 
något åt saken och gör att admi-
nistrationen blir enklare i och med 
att administratören oftare har möj-
lighet att ta kontakt med och app-
licera inställningar på klienterna.

1 Vi börjar med att titta på 
systemkraven. På serversidan 
behöver du ha minst en Win-

dows Server 2008 R2-server där själ-
va funktionen DA aktiveras. Domä-
nen måste också ha minst en Win-
dows Server 2008 SP2 eller R2 DC 
och dns. På klientsidan måste du an-
vända Windows 7 Enterprise eller 
Ultimate. Utöver det är det bra att 
veta att det endast är ip v 6 trafi k som 
kan hanteras via DA. Det kan kom-
ma att ställa nya krav på konfi gura-
tionen av de interna servrar som ska 
vara åtkomliga (ip v 6 fi nns att instal-
lera även för Windows 2003) och 
den interna fysiska nätverksinfra-
strukturen i form av routrar och 
switchar som eventuellt kan komma 
att ha problem att hantera ip v 6. De 
applikationer som ska nås via DA får 
heller inte ha några problem med att 
de ska nyttjas via det protokollet.

2 Det första praktiska steget 
är att se till att du har en pki 
på plats. Om du inte redan 

har gjort det måste du installera en ca 
i enterprise-läge som du kan låta dina 

klientdatorer automatiskt begära och 
kvittera ut datorcertifi kat från. Det 
är också mycket viktigt att du pekar 
ut rätt plats för crl eftersom både 
DA-servern och klienterna kommer 
att genomföra revokeringskontroll 
på de certifi kat som utfärdats.

3 Du behöver skapa en grupp 
som innehåller de klienter 
som ska få rätt att ansluta in 

till nätet via DA. Du måste också 
skapa ett regelverk som släpper fram 
in- och utgående icmp echo request 
både för ip v 4 och ip v 6. Det är gan-
ska enkelt att ordna med gpo i AD. I 
samma eller en annan gpo måste du 
också se till att samtliga klienter som 
ska kunna använda DA begär att få 
ut ett datorcertifi kat från den ca som 
du har satt upp. Certifi katet används 
när klienten ska etablera en förbin-
delse in till företagsnätet, och tjänar 
som garanti för att det är rätt klient 
som försöker ansluta. Det används 
också rent tekniskt för att skapa en 
krypterad förbindelse mellan klien-
ten och DA-servern via ipsec. På din 
dns (troligen din DC) måste du också 

tillåta uppslag för namnet isatap med 
kommandot dnscmd /confi g /global-
queryblocklist wpad.

4 Du behöver en server som 
kan tjäna som network loca-
tion server (nls). Den an-

vänds för att en klient ska kunna av-
göra om den befi nner sig på insidan, 
alltså rent fysiskt på företagsnätet, el-
ler om den är på utsidan. Om klien-
ten når nls anser den sig vara på insi-
dan och försöker inte etablera någon 
förbindelse med DA. Om den inte når 
nls tror den sig vara på utsidan och 
försöker skapa en vpn in till företags-
nätet. Rent praktiskt är nls helt en-
kelt en url till en intern webbserver 
som kan nås med https.

5 Nu är det dags att installera 
själva funktionen Direct Ac-
cess. Det bör göras på en för 

ändamålet dedikerad server som mås-
te vara Windows Ser-
ver 2008 R2. Servern 
måste vara bestyckad 
med två nätverks-
kort, ett förbundet 

Så kommer du igång med Direct Access
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med internet och ett förbundet med 
det interna nätverket. Det kan kan-
ske kännas lite olustigt att exponera 
en server direkt ut mot internet, och 
även Microsoft själva släpar efter lite 
på säkerhetsfronten då deras helt ny-
ligen släppta brandväggsprodukt Th-
reat Management Gateway 2010 inte 
har stöd för ip v 6. Vi efterlyser en 
skärpning här från Microsofts sida. 
Men kanske har du en annan pro-
dukt som löser säkerheten, eller ock-
så litar du på den inbyggda brand-
väggen in Windows 2008 R2. 

Det externa kortet ska konfi gure-
ras med två i serie förlagda skarpa 
internet-ip-adresser. Om DA-servern 
ska tjäna som innehavare av crl, så 
måste också iis som webbserver in-
stalleras för att kunna publicera crl.

Konfi gurationsprogrammet för DA 
är tydligt och logiskt uppbyggt och 
består av fyra steg. Först anger vi vilka 
klienter som ska få rätt att ansluta in 
till företagsnätet med hjälp av DA – 
det är helt enkelt en grupp i AD i vil-
ken vi gör rätt klienter medlemmar. 

I steg två anger vi vilka nätverks-
kort som utgör utsida och insida 
samt pekar ut certifi katet för den ca 
som inkommande klienter ska ha cer-
tifi kat utfärdade av för att de ska va-
ra betrodda att ansluta. 

I steg tre talar vi om vilken url som 
ska utgöra nls och vilka dns-servrar 
som ska utnyttjas av DA-klienter. 

I det fjärde och sista steget anger vi 
vilka servrar som DA-klienter ska få 
komma åt samt hur noga vi ska vara 
med krypteringen vid åtkomst till de 
servrarna. Standardvalet kräver ingen 
intern kryptering och ger oss möjlig-
het att nå alla interna servrar. 

När alla de här stegen är fullbor-
dade sker fl era saker. DA sparar sin 
egen konfi guration i en xml-fi l och 
gör sig redo att ta emot anslutande 
klienter. Den skapar också två gpo i 
AD, en som konfi gurerar själva DA-
servern och en som konfi gurerar de 
klienter som ska kunna ansluta in 
med DA. Som standard placeras den 
sistnämnda gpo:n på domännivå och 
omfattar de klienter vi defi nierade i 

det första steget. Men inget hindrar 
oss från att fl ytta den till en annan 
plats om det passar vår befi ntliga ou-
struktur bättre. 

Gpo:erna får ganska långa och 
knasiga namn, men vi kan fritt ange 
namn som passar oss bättre.

6 Nu är det läge att se till att kli-
enterna minst en gång kom-
mer in på det fysiska nätet och 

får klient-gpo:n applicerad på sig. 
Varje klient kommer då att hämta ut 
ett certifi kat och få all den kunskap 
som behövs för att fungera som en 
DA-klient. 

När all den grundläggande infra-
strukturen är på plats är alltså den 
löpande hanteringen synnerligen en-
kel – det handlar om att infoga ett 
datorkonto i en grupp och sedan är 
klienten färdigkonfi gurerad för DA. 
Så ska det se ut!

7 Etableringen av en DA-för-
bindelse är helt transparent 
för slutanvändaren, som inte 

Det enklaste sättet att utfärda certifi kat är genom cen-
tral konfi guration med hjälp av gpo i AD. Några musklick 
senare har du utfärdat datorcertifi kat till rätt klienter. Du installerar DA genom att lägga till en Feature till servern.

DA konfi gureras i fyra steg. När alla steg är klara är du nära en färdig lösning.
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Henrik Elmsjö är systemkonsult 

med ett knippe certifi eringar. Du 

kan nå  honom på henrik.elmsjo@

techworld.se.

kan hindra den ens om han skulle 
vilja. Har han internetförbindelse så 
är han förbunden med nätverket på 
jobbet. Det är detta som är det vack-
ra med lösningen: den ger oss möjlig-
het att hjälpa användaren enklare, 
inventera hans dator löpande och i 
övrigt behandla den exakt som alla 
de stationära dator som fysiskt fi nns 
på kontoret.

Inte nöjda ännu
Vi kan förstås inte nöja oss här, utan 
vill gräva lite djupare i hur tekniken 
bakom DA fungerar. Det hela bygger 
på att datorns certifi kat används för 
att skapa en ipsec-förbindelse till DA-
servern när datorn startas. Samtidigt 
utnyttjas nya funktioner i ip v 6 för 
att se till att trafi k som är ämnad för 
företagsnätet styrs om den vägen via 
en dedikerad ip v 6-route med egen 
default gateway för just den trafi ken. 
Dns-namnuppslag för företagets in-
terna domännamn styrs också om till 
utpekade interna dns-servrar. All den 
kunskapen får klienten via den gpo 
som DA skapar åt oss vid konfi gura-
tionen av den funktionen.

DA kan använda tre olika metoder 
för att etablera en förbindelse in på 
nätverket. Klienten försöker först 

med att använda ren ip v 6, om man 
nu skulle ha lyckan att få en sådan 
adress. Det är inte troligt att det lyck-
as, i alla fall inte i Sverige där de allra 
fl esta internetoperatörer delar ut 
gamla ip v 4-adresser. Klienten försö-
ker i andra hand att använda 6to4, 
vilket är en metod att förpacka ip v 
6-paket i ip v 4-paket för en klient 
som trots allt har en skarp ip v 
4-adress. Misslyckas den försöker kli-
enten med Teredo, vilket är en teknik 
för att förpacka ip v 6-paket i ip v 
4-paket för klienter som befi nner sig 
bakom en nat. Det gör du troligen om 
du befi nner dig på ett annat företags-
nät. Om inte heller det lyckas försö-
ker klienten till sist med att förpacka 
ip v 6-paketen i https-paket, som i sig 
sedan förpackas i ip v 4-paket. Tekni-
ken kallas för ip-https, och det försö-
ket kommer troligen att lyckas efter-
som de allra fl esta nät tillåter vanlig 
krypterad webbläsartrafi k.

Det är alltså högst troligt att an-
vändaren kommer att få kontakt 
med företagsnätet, var han än befi n-
ner sig. För hostingföretag är detta 
förmodligen en välkommen funk-
tion, då det innebär att kopplingen 
till det fysiska nätverkets placering 
minskar eller försvinner. Det gäller 

förstås alltjämt att tillse att band-
breddskraven för alla klienter fortfa-
rande är uppfyllda, annars kommer 
användarna snart att klaga på att det 
går långsammare än vad de är vana 
vid.

Direct Access är en av de mest 
kraftfulla men också mest förenk-
lande teknikerna i Windows 2008 
R2 och Windows 7. Den största ut-
maningen ligger i att se till att ser-
vrar och övrig utrustning fungerar 
med ip v 6. 

Det bästa du gjort
Du kommer inte att kunna ducka 
länge för ip v 6 – under de kommande 
åren kommer vi se allt fl er tillämp-
ningar, och i takt med att ip v 4-adres-
serna tar slut kommer allt fl er opera-
törer att börja använda sig av den nya 
typen av adressering. Har du behov 
av att låta användarna nå ditt nät 
oavsett var de befi nner sig, behöver 
du inte leta längre än till de inbyggda 
funktionerna i operativsystemet, sätta 
upp en pilotmiljö och testa. Det kan 
vara något av det bästa du har gjort.

DA skapar automatiskt en gpo med rätt inställningar för klienterna. Här ser 
vi de inställningar som styr nls och hur en klient ska bete sig när den befi n-
ner sig på ett ip v 4-nät.

Här har vi en DA-klient på 
internet. I bakgrunden ser vi 
att en ipsec-tunnel har ska-
pats. I det högra fönstret ser 
vi att vi är på ett ip v 4-nät 
och att vi använder 6to4 för 
att ansluta till vår DA-server 
(default gateway). I det västra 
fönstret ser vi vilket domän-
namn som ska anses vara in-
ternt samt vilken dns som då 
ska användas. Där ser vi ock-
så att vi gjort ett enkelt test 
med ping för att se att vi kan 
nå interna resurser (app1) 
med kortnamn som om vi satt 
på företagsnätet.

Två frågor till experten

TechWorld ställde 
några frågor till Ulf 
Alvarsson, produkt-
chef för Windows 
Server på Microsoft.
Vilka företag är 
målgruppen för 
Direct Access?

– I stort sett alla 
företag och organisa-
tioner som har mobila 
användare. Exempel 
på kunder som redan 
har det i drift är 
Arbetsförmedlingen, 
Marks och Varbergs 
kommuner.
DA kräver ip v 6 för att fungera. Vilka problem 
kan detta medföra för program? Vad krävs av en 
applikation för att den ska fungera att köra via 
DA?

– Jag är inte helt säker på om det är några större pro-
blem, men om problem uppstår måste man införa ”ip v 
6-to-ip v 4 transition services”. Ett bra komplement är 
Forefront UAG som DA fungerar utmärkt med.
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