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deepconnection

ACloud
Connect
Acesso premium, seguro e de baixa
latência aos provedores de cloud

CONEXÕES PRIVADAS

MÚLTIPLOS PROVEDORES DE CLOUD

REDE ROBUSTA

ACloud Connect é um serviço de conectividade dedicada que se caracteriza pelo elevado nível de desempenho e
segurança. Este serviço garante a previsibilidade de aplicações hospedadas na cloud aos clientes corporativos.
Numa interface única o cliente tem acesso a múltiplas conexões privadas a nível global (exemplos: MS Azure, AWS,
Oracle, Google Cloud Platform e IBM).

BENEFÍCIOS
• Baixa latência: optimiza a utilização de dados e aplicações
hospedas na cloud
• Conexão direta: dedicado aos principais provedores de cloud
• Protecção contra vulnerabilidades na internet: conexão
privada em camada 2, evitando exaustão da camada 3.

CARACTERÍSTICAS
DO SERVIÇO
• Circuito protegido
• Opção de dividir conteúdos por
múltiplos locais
• Capacidade a partir de 50 MBPS
até 1000 MBPS
• Por solicitação 2 GBPS até 10 GBPS
• Tecnologia Ethernet

24/7

+21

Serviços de Suporte
Técnico e Segurança

IXP’s conectados

+26

99,95%

Pontos de Presença

Disponibilidade

• Interface elétrica (GigE)
• Óptica (1GigE E 10GigE)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
- Colocation; - IP Transit; - Cloud IAAS

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:
Entidades que necessitem maximizar a conectividade no acesso a dados e aplicações hospedas em múltiplas
soluções de cloud. Esta solução é suportada pelos principais provedores de cloud e a rede global da Angola Cables.

TOPOLOGIA DE SERVIÇO

SUA REDE

MAPA DE REDE IP

LOS ANGELES

SINGAPURA

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

