CONECTIVIDADE

Smart IP
Solução de entrada que garante baixa
latência e baixo custo.

LOW-COST

GO TO MARKET ÁGIL

CONECTIVIDADE

CONTEÚDOS GLOBAIS

Smart IP é a solução de entrada do portfólio de Serviços de IP, que garante conectividade a redes TIER 1 globais,
baixa latência e excelente racional custo-benefício.

BENEFÍCIOS
• Baixa latência
• Tráfego ilimitado
• Prefixo IP dedicado
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS
DO SERVIÇO
• Interfaces / Portas:
- Ethernet : 1GE, 10GE e 100GE
- Multi-port aggregation
• Opções de Billing:
- Flat rate
- Burstable (percentil 95%)
- Flex (limitado à 3 meses)
• Serviços complementares:
- AntiDDoS
- Managed Services
- ACloudConnect (Express Route)
- Remote Peering
- GDI

Monitoramento em tempo real
Largura de banda dedicada (1:1)
Serviço simétrico (upload & download)
Alta redundância (WACS, SACS, MONET
e outros sistemas)

+26
pontos de
parceiros (PoP's)

+21

IXP's
conectados

99,95%
disponibilidade

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:
Entidades de múltiplos segmentos de negócios
interessadas em acesso à internet com um pacote
flexível e centrado em custos, capaz de garantir
grande capacidade em uma rede global e eficiente
com conexões de baixa latência.

TOPOLOGIA DA REDE

REDE DO CLIENTE

COBERTURA DE SERVIÇO

MARSEILLE

CAPE TOWN

Sobre a Angola Cables
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.
*Centro de Análise de Dados de Internet Aplicada (CAIDA) 2022

Para saber mais sobre os nossos produtos e serviços
ou solicitar uma cotação queira por favor contactar:

sales@angolacables.co.ao
AS37468 • www.angolacables.com

