
SD-WAN

deepconnection

Gerenciamento da rede simplificado, 
centralizado e optimizado

FACILIDADE NA
GESTÃO DA REDE

REDUÇÃO
DE CUSTOS

PRIORIZAÇÃO
DE PACOTES

AUMENTO
DA RESILIÊNCIA

CENTRALIZAÇÃO
DA REDE

O SD-WAN é um serviço disponibilizado pela Angola Cables que garante uma gestão eficaz e inteligente da sua rede 

WAN. Possibilita e proporciona uma gestão centralizada, bem como a redução de custos e o aumento do nível de 

segurança da rede.

• Entrega simplificada de serviços WAN 
para todas as branches

• Controle inteligente da rede

• Optimização de conectividade à cloud

• Provisionamento automático
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SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

Entidades que tenham mais de um ponto de acesso e convergência da sua rede, com interesse na centralização da sua 

rede WAN e optimização do uso dos seus circuitos, resultando numa redução de custos da rede.

CARACTERÍSTICAS
DO SERVIÇO

• Rede WAN Robusta

• Garante a resiliência da rede

• Automatização de comandos 
para a rede inteira

• Centralização da rede em 
uma plataforma única

• Escalabilidade sustentável 
da rede

• Controle inteligente da rede
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Sobre a Angola Cables
A Angola Cables é uma multinacional do sector das TIC´s com soluções diferenciadas de conectividade para o segmento 

wholesale e corporate. Com uma infraestrutura de transporte robusta e rede IP altamente interconectada a Angola Cables 

providencia acesso aos maiores IXP´s, Operadores Tier I e Provedores de conteúdos globais. Através dos sistemas de 

cabos submarinos SACS, Monet e WACS conectamos as Américas, África e Europa assegurando ligações para a Ásia via 

parceiros. Gerimos o Data Center Tier III AngoNAP Fortaleza (Brasil) e o AngoNAP Luanda (Angola) bem como, o PIX e 

o Angonix, um dos maiores Internet Exchange Points de África.  Providenciamos serviços digitais para múltiplas indústrias 

e uma oferta customizada em recursos de cloud e gaming.  

Para saber mais sobre os nossos produtos e serviços
ou solicitar uma cotação queira por favor contactar:

AS37468 • www.angolacables.com

sales@angolacables.co.ao
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Fácil configuração de múltiplos serviços

Total visibilidade de usuários, dispositivos e aplicativos

Permissão, bloqueio e/ou priorização do acesso 
descriminado por aplicativos ou destino

Bloqueio proactivo de ameaças recentemente descobertas 
*necessita uma licensa por caixa

Aprovisionamento automático

Alertas

Routeamento avançado

Integração da cloud

Relatórios

Serviço total gerenciado

Análises

Monitoramento

Aconselhado para:

CPE,  relatório mensal de utilização 
dos links e todos os aplicativos

Clientes com vários escritórios locais, 
que precisem de uma única solução 
SDWAN para interconectá-los com 

segurança, tendo visibilidade analítica 
total e redundância de conectividade.

Clientes que precisam de conectividade 
SDWAN site a site para alavancar o uso 
da conectividade, enquanto aproveitam 

os recursos de segurança.

Clientes que procuram otimização 
do uso de sua rede e melhor 
experiência com aplicativos.

Telefone e Email Email Emails durante dias úteis

Relatório mensal de utilização 
dos links e VoIP

CPE

Apoio ao cliente (24x7)


