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CAPE TOWN

MARSEILLE

TOPOLOGIA DA REDE

COBERTURA DE SERVIÇO

REDE DO CLIENTE

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.

ACESSO A CONTEÚDOS GLOBAIS ROBUSTEZ DA REDEBAIXA LATÊNCIA

BENEFÍCIOS
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Acesso eficiente a múltiplos redes

Maior capacidade de troca de tráfego

Facilidade na gestão do tráfego

Eficácia de custos

Apoio Técnico - 24/7/365

Monitoramento (NOC) - 24/7/365

O IP Exchange é a solução customizada que permite aos operadores trocar tráfego com todos os operadores 

interligados aos mais de 20 pontos de atracção de tráfego IP (IXP) em África, Europa, Brasil, Estados Unidos e Ásia 

numa só ligação. 

+26

99,95%
Disponibilidade

IXP / PTT
num serviço

+21 
Pontos de 

presença (PoP’s)

 

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

Entidades de múltiplos sectores interessados em acesso à internet 

com capacidade flexível dentro de uma rede global, eficiente e de 

baixa latência. Simplifique o seu negócio e solidifique a confiança 

depositada pelos seus clientes.  
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Acesso directo a mais de 20 IXP's 
e 6000 operadores globais, 
CDN's, OTT's e serviços de nuvem.

CARACTERÍSTICAS
DO SERVIÇO

• Portas:

    - TDM/SONET

    - Ethernet (1GE, 10GE e 100GE) 

    - Multi-port aggregation

• Modelos de billing:

    - Fixo  

    - Burstable (percentil 95%)

• IP Transit AS37468: 

    - Full routing table 

    - Partial routing table 

• Serviços complementares:

    - IP_Gamer 

    - IP_Cache 
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IP EXCHANGE

POPS

AMÉRICA DO SUL

BRASIL - ANGONAP DATA CENTER, FORTALEZA

BRASIL - ASCENTY DATA CENTER, FORTALEZA

BRASIL - EQUINIX DATA CENTER, SÂO PAULO SP2

BRASIL - EQUINIX DATA CENTER, SÂO PAULO SP3

BRASIL - EQUINIX DATA CENTER, SÂO PAULO SP4

BRASIL - EQUINIX DATA CENTER, RIO DE JANEIRO RJ2

BRASIL - ASCENTY DATA CENTER, SÂO PAULO, SÃO PAULO 1

BRASIL - ASCENTY DATA CENTER, SÂO PAULO, SÃO PAULO 2

BRASIL - ASCENTY DATA CENTER, SÂO PAULO, SÃO PAULO 3

EUROPA

PORTUGAL - EQUINIX DATA CENTER, LISBOA, LS1

REINO UNIDO - INTERXION DATA CENTER, LONDON, LON1-3

FRANÇA - INTERXION DATA CENTER, MARSEILLE, MRS1-3

ÁFRICA

ANGOLA - ANGONAP DATA CENTER, LUANDA

ÁFRICA DO SUL - TERACO DATA CENTER, JOHANNESBURG

ÁFRICA DO SUL - TERACO DATA CENTER, CAPE TOWN

NIGÉRIA – MEDALLION DATA CENTER, LAGOS

GHANA – RACKAFRICA DATA CENTER, ACCRA

ÁSIA

SINGAPURA - EQUINIX DATA CENTER

SUA REDE

AMÉRICA DO NORTE

EUA - EQUINIX DATA CENTER MIAMI, MIA1

EUA - EQUINIX DATA CENTER MIAMI, MIA3

EUA - DIGITAL REALTY DATA CENTER NEW YORK, NYC1

EUA - CORESITE DATA CENTER NEW YORK, NYC1
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