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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.
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Consultoria, auditoria e configuração de 
serviços de rede, data center, segurança e TI.

BENEFÍCIOS

• Suporte de experts 

• Consultoria para temas técnicos mais complexos

• Suporte para design de redes escaláveis 

   e sustentáveis

• Implementação e gestão dos serviços

CARACTERÍSTICAS 
DO SERVIÇO

Managed Services para:

• Engenharia de Tráfego; 

• Switching; 

• Segurança; 

• Design de redes;

• VoIP;

  de equipamentos

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

ISP’s e entidades corporativas que procuram por um serviço 

especializado e rápido set-up de serviços de routing (interno ou 

externo), VoIP, segurança ou switching.

O serviço de Managed Services permite à sua empresa ter suporte para itens como routing, switching, segurança, VoIP, 

infraestrutura e outros a serem desenhados, implementados e geridos por um time de especialistas da Angola Cables, 

lhe poupando de erros na sua rede ou suprindo a necessidade de mão de obra para tal.

24/7/365
Disponibilidade

RECURSOS:

Equipa de Engenheiros certificados e com grande experiência nos 

segmentos de Telecom, IT e infraestrutura.
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ESQUEMA

CERTIFICAÇÃO

REMOTE ACCESS VOIP

ROUTING AND SWITCHING SECURITY
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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.


