
 

SEGURANÇA CONECTIVIDADE ESCALABILIDADEINFRAESTRUTURA NEUTRA

99,982%
Disponibilidade de serviço

Certificação TIER III 

4
Sistemas de cabos submarinos 

acessíveis via ANGONAP
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Infraestrutura desenhada com elevados padrões de 
segurança, capacidade de expansão e redundância 
energética capaz de providenciar serviços de 
alojamento e conectividade contínua. 

Connection to everything

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

Entidades que procuram múltiplas opções de conectividade, num ambiente de alta segurança, confiabilidade e 

escalabilidade. Potenciamos a actividade de entidades locais, regionais e internacionais ao disponibilizar ligações 

com a rede dos principais operadores e provedores de conteúdos globais.

deepconnection

SERVIÇOS
DISPONÍVEIS
• Colocation

• Cross Connect

• Remote Hands

• Smart Hands

• PIX IX.br Fortaleza

• Power

• Professional Services

• InnerDuct

• Inter Connection

• Ambiente neutro

• Localização geográfica relevante no contexto regional e 
intercontinental

• Ponto de interconexão com sistemas de cabos submarinos, 
IXP’s, OTT’s e operadores nacionais e internacionais

• Vigilância e Suporte técnico 24/7/365

• Elevados padrões de redundância energética

• Suporte Remote 24/7 (Serviços Gerenciáveis)

BENEFÍCIOS



Design

Espaço de Hospedagem

Dimensão das Racks

Proteção contra incêndio

TIER III Uptime Institute

Expansível até 1000 racks 

45 U

Expansível até 400 racks 

42 U

Redundância

Entradas de Alimentação

Configuração UPS

2N + 1 N + 1

A + B + C

2N + 1

A + B

N + 1

Física

Humana

Eletrônica

Estações de Trabalho

Wi-Fi

Salas de Reunião

A Uptime tem como padrão
o SLA de 99,982% para Tier 3. 

99,89%

Energia & Refrigeração

Infraestrutura ANGONAP FORTALEZA ANGONAP LUANDA 

Segurança

Comodidades

Disponibilidade de Serviço

Gás Novec e HSSD Gás FM 200 e HSSD

                   

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

Sobre a Angola Cables

*Centro de Análise de Dados de Internet Aplicada (CAIDA) 2022

A Angola Cables é uma multinacional de telecomunicações angolana que opera no mercado grossista e que se dedica à 

exploração e comercialização de capacidade de circuitos internacionais de dados e IP Trânsito, através dos cabos submarinos 

WACS, MONET & SACS. A empresa internacional gere o IXP AngoNIX e os data centers AngoNAP Luanda e Fortaleza (Tier III), 

tendo sido classificada como a operadora mais interligada* no continente africano. Através de redes IP integradas, a 

multinacional de telecomunicações fornece baixa latência, conectividade de acesso directo aos maiores operadores 

de pontos de troca de internet (IXP) e fornecedores globais de conteúdo.

A Angola Cables possui também uma rede de cabos submarinos de alta capacidade, conectando-se directamente a mais de 

vinte pontos de presença e de troca de Internet em África, Américas, Ásia e Europa. Os AngoNAP Luanda e Fortaleza (Tier III) 

são outros dois data centres que a multinacional opera, sendo que realiza a gestão do PIX no Brasil e AngoNIX – um dos maiores 

pontos de troca de internet em África. Com os seus parceiros e revendedores em mercados seleccionados, a Angola Cables 

oferece soluções e serviços de conectividade avançados e seguros a uma gama de clientes de várias indústrias.


