
AC-SD-WAN

deepconnection

Solução que permite economia de custos 
na gestão de redes de forma simplificada,
centralizada e optimizada recorrendo a 
inteligência artificial. 

FACILIDADE NA
GESTÃO DA REDE

REDUÇÃO
DE CUSTOS

PRIORIZAÇÃO
DE PACOTES

AUMENTO
DA RESILIÊNCIA

CENTRALIZAÇÃO
DA REDE

O SD-WAN é um serviço que garante gestão eficaz e inteligente de redes WA, maximiza ganhos no combo de soluções de 

conectividade (MPLS, LTE, Internet e outros recurso de segurança).  Proporciona gestão centralizada e o aumento dos níveis 

de segurança da rede com a incorporação de inspecção SSL em real-time baseada em padrões modernos. 

Visibilidade da rede a 360°

Economia de custos (CAPEX & OPEX)

Optimiza a operação dos assets de suporte ao negócio 

Minimiza downtime da rede 

Aceleração de aplicativos sensíveis à latência, perda de 
pacotes e jitter.

Programação e automação ampla com recurso a APIs 
modernas

Solução orientada por IA (Inteligência Artificial)

100%
Automatizado de redução de custo

~30% 

50 HubsAté 48Horasconfigurações em até

 

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

Entidades que tenham mais de um ponto de acesso e convergência 

da sua rede, com interesse na centralização da sua rede WAN e 

optimização do uso dos seus circuitos, resultando numa redução de 

custos da rede.

CARACTERÍSTICAS
DO SERVIÇO

Centraliza a visibilidade da rede 

Segurança de Next-Generation 
Firewall (NGFW)

Identificação de +5.000 aplicações 
com inspeção SSL

Autorrecuperação para maximizar 
experiência

Multíplos de filtros de QoS

Agregação de diferentes 
tecnologias (MPLS, LTE, Cloud, 
segurança)

Provisionamento SD-WAN 
Zero-Touch
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BENEFÍCIOS

IC
T

visibilidade da rede



                   

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

TOPOLOGIA DE REDE ARQUITECTURA DE REDE

PACOTES

Public Network

MPLS
4G LTE

BROADBAND

ITENS PLATINUM GOLD SILVER

Fácil configuração de múltiplos serviços

Total visibilidade de usuários, dispositivos e aplicativos

Permissão, bloqueio e/ou priorização do acesso descriminado 
por aplicativos ou destino

Bloqueio proactivo de ameaças recentemente descobertas 
*necessita uma licensa por caixa

Aprovisionamento automático

Alertas

Routeamento avançado

Integração da cloud

Relatórios

Serviço total gerenciado

Análises

Monitoramento

Aconselhado para:

Clientes com vários escritórios locais, 
que precisem de uma única solução 
SDWAN para interconectá-los com 

segurança, tendo visibilidade analítica 
total e redundância de conectividade.

Clientes que precisam de conectividade 
SDWAN site a site para alavancar o uso 
da conectividade, enquanto aproveitam 

os recursos de segurança.

Clientes que procuram otimização 
do uso de sua rede e melhor 
experiência com aplicativos.

Telefone e Email Email Emails durante dias úteisApoio ao cliente (24x7)

CPE, relatório mensal de utilização 
dos links e todos os aplicativos

CPE, Relatório mensal de 
utilização dos links e VoIP

CPE

POWERED BY:

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.


