Parceria Angola Cables e Akamai Technologies
Trazemos para Angola mais conteúdos Web, com menor latência e maior
eficiência

Com o intuito de assegurar uma melhoria da experiência dos serviços de Internet aos
consumidores Angolanos, a Angola Cables firmou recentemente uma parceria
estratégica com a internacional Akamai Tecnologies.

A Akamai é empresa líder mundial em serviços cloud, reconhecida pela sua vasta
oferta de plataformas Computing (EdgePlatform) e serviços online, com mais de
127,000 servidores em 1,150 redes em 81 países, assegura grande parte do tráfego
Web mundial.

No âmbito desta parceria, a Angola Cables instalou clusters de conteúdo Akamai e
caching nodes no seu data center (AngoNap), permitindo a disponibilidade de
conteúdos para operadores e provedores de serviços de internet (ISP).
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telecomunicações da região da África Ocidental, por isso continuamos a desenvolver
parcerias para expandir a rede de tráfego IP, ajudando operadores e fornecedores de
serviços a diferenciarem‐se no mercado angolano, atualmente competitivo e em
grande evolução”, afirma Eng.º António Nunes, Presidente da Comissão Executiva,
Angola Cables.

A implementação estratégica desta associação terá um impacto claro no mercado
Angolano e na região da África Ocidental. Irá permitir acelerar e otimizar conteúdos
HTTP, rich media, ficheiros para download, vídeo, música, actualizações de software e
outros conteúdos Web, solicitados por operadores e provedores de serviços de
Internet, ligados à rede Angola Cables. Por outro lado, os utilizadores Africanos irão

poder desfrutar de uma menor latência (tempo envio/receção da informação), de uma
velocidade superior e um serviço de internet mais seguro, ao acederem a serviços e
conteúdos Web de todo o mundo.

Sobre a Angola Cables
A Angola Cables é uma operadora criada com o intuito de gerir as infra‐estruturas
angolanas de cabos submarinos internacionais. Impulsionada pela visão das suas
accionistas e pela estratégia do governo, a sua actividade visa suportar o
desenvolvimento do sector das telecomunicações em Angola e em África, bem como
garantir aos operadores, ligações internacionais de elevada qualidade entre os
operadores da região, com os do resto do mundo.

Sobre a Akamai Technologies
A Akamai® é fornecedor líder em serviços cloud e de entrega, otimização e proteção de
conteúdos e aplicações de negócio online. No centro da empresa encontra‐se a Akamai
Intelligent PlatformTM que permite um vasto acesso a dados, com incomparável
confiança, segurança, visibilidade e experiência. A Akamai elimina as dificuldades de
conexão com o crescente universo móvel, respondendo durante 24 horas às exigências
do consumidor, permitindo ainda às empresas beneficiar da cloud em segurança. Para
saber mais sobre a Akamai, aceda a www.akamai.com .

