
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.

STORAGE (STAAS)
E BACKUP (BAAS)

MÁQUINAS
VIRTUAIS (VM)

DR - DISASTER
RECOVERY

INFRAESTRUTURA
COMO SERVIÇO (IAAS)

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
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O Clouds2Africa é uma plataforma de nuvem, flexível, segura e escalonável que garante redução de custos, aumento 

da performance e disponibilidade para o seu negócio

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. 

99,5% 99,999%
 Disponibilidade

Computing
Disponibilidade

Storage

+300 +24

 

Zonas de Cloud Países

• Computing, Backup, Disaster Recovery(DR) e 
Containers

• Possibilidade de armazenamento em Bloco, Arquivo 
ou Objecto, compliance com múltiplos protocolos 
de comunicação e sem cobrança pelo tráfego ou 
movimentação do dado na arquitectura

• Discos virtualizados em diferentes velocidades que 
permitem melhor adaptação à sua aplicação e 
redução de custos

• Disponibilização de licenças de Sistemas 
Operacionais

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

• Cloud pública, privada ou híbrida 

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

BENEFÍCIOS
• Suporte Diferenciado

• Gestão mais eficiente de recursos T.I

• Redução de custos, disponibilidade e segurança de dados

• Zonas de Cloud e conteúdos instalados em África, com 
cobertura também em muitos outros países no mundo

• Flexibilidade e Infraestructura escalonável

• Integração com ambientes não-Cloud (Híbrido)

• Pagamento em moeda local

• Compliance com as principais leis de protecção de dados 
(LGPD e GDPR)

Infraestructura em cloud de elevado desempenho, 
segurança e flexibilidade   

deepconnection
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DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

BACKHAUL

ELLALINK

DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO

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.


