CLOUD - IAAS

AC Cloud
INFRAESTRUCTURA EM CLOUD
DE ELEVADO DESEMPENHO,
SEGURANÇA E FLEXIBILIDADE

INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS)

NUVEM

MÁQUINAS VIRTUAIS (VM)

O AC Cloud é uma solução flexível e escalonável de entrega de serviços de computação em nuvem que proporciona ganhos
de performance, produtividade e redução de custos ao seu negócio. Disponibilizamos recursos como processamento,
memória e armazenamento alocados em nuvem, permitindo o acesso via qualquer dispositivo conectado à Internet.

BENEFÍCIOS
• Solução Multiplataforma
• Gestão mais eficiente de recursos T.I
• Redução de custos
• Disponibilidade
• Segurança de dados
• Infraestrutura escalonável
• Cobrança por utilização de recursos – Pós-pago
(pagamento mensal)
• Flexibilidade
• Integração com ambientes não-Cloud (Híbrido)
• Pagamento em moeda local

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
• Plataforma principal em Openstack
• Backup de instâncias e/ou de discos virtualizados
• Recursos de redes
• Discos virtualizados em diferentes velocidades e
modelos, adaptando melhor de acordo com a
sua aplicação e reduzindo custos
• Disponibilização de licenças de Sistemas

24/7
99,5%

Suporte
técnico

e segurança

Disponibilidade

Operacionais
• Soluções personalizadas com integração
de outros Hypervisors e diferentes bancos
de dados

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:
Empresas de sistemas (ERP, desenvolvedoras de softwares e
aplicativos), Provedores de Serviços de Internet (ISP´s), e
diversos ramos de negócio, nomeadamente Petróleo e Gás,
Redes Académicas e Científicas, Mercado corporativo,
E-Agriculture, E-Commerce, Gaming etc.

PARCEIROS DE TECNOLOGIA

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:

sales@angolacables.co.ao
angolacables.com

deepconnection

