Data Center de Angola

powered by :

Angonap

LISTA DE OPERADORES PRESENTES NO ANGONAP

INTERCONECTIVIDADE ENTRE OPERADORES

O Angonap foi construído respeitando todos os princípios
de um Data Center de qualidade de forma a receber as
mais variadas entidades que queiram assegurar que os
seus equipamentos e dados estão em segurança. Esta
infra-estrutura foi desenhada já a pensar numa rápida
expansão.

POWER
A rede da Angola Cables tendo em conta a programada ligação ao
posto de transformação é fornecida parte pela rede pública e também
assegurada por três geradores de 200 kVA, baterias e rectiﬁcadores.
Estes sistemas permitem que o fornecimento de energia seja feito
de forma contínua e com elevada autonomia de funcionamento.
Adicionalmente dispomos de um sistema de UPS que tem autonomia
entre 4 a 8 horas.

COOLING

NACIONAIS:
Angola Telecom
Unitel
Startel
Movicel
Mstelcom
Multitel
IP World
TV Cabo
ZAP
NetOne
Connectis Data World
Tsol Networks
GameZone
ITA

INTERNACIONAIS:
Vodafone Angola
CMC Networks
NUCOM
NOS
WIOCC
Internet Solutions

PONTO DE INTERLIGAÇÃO
DE TODOS OS OPERADORES EM ANGOLA
O Angonap, Data Center da Angola Cables, disponibiliza espaço físico em
ambiente telecom para o armazenamento de equipamentos de TI e
dados dos clientes para potenciar as suas capacidades e acesso aos
centros de conectividade internacionais.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO ANGONAP

O sistema de arrefecimento do Data Center da Angola Cables tem
um papel essencial no sentido de garantir as condições óptimas de
temperatura e humidade para o correcto funcionamento do mesmo.
O arrefecimento é feito por ar com controle contínuo de humidade
térmica.
Remote Hands

Colocation

Cross-connect

SEGURANÇA
A segurança e privacidade do seu equipamento e informação é tão
importante para si como para nós. Para garantir a segurança de ambos
a Angola Cables providencia acesso controlado e monitorização 24/7
pelo NOC. Adicionalmente, providenciamos também o serviço de Remote
Hands que possibilita o suporte imediato por uma equipa capacitada
de técnicos prontos a responder às necessidades dos nossos clientes.

REMOTE HANDS
No Angonap vai encontrar uma equipa de técnicos altamente treinados
e preparados para dar respostas às necessidades dos nossos diversos
clientes.
O serviço de Remote permite que os nossos clientes utilizem os nossos
recursos humanos no Angonap para executar diversas atividades
correlacionadas aos equipamentos desde:

LOCALIZAÇÃO
O Angonap tem uma localização privilegiada, está situado na Avenida
Pedro Castro Van Dúnem Loy, uma das vias mais importantes de
Talatona, Luanda. Estamos no coração de negócios do país, ligados
às principais operadoras de telecomunicações de Angola e conectados
aos mais importantes centros de troca de tráfego.
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2. Remoção/Inserção física de Placas e módulos(SFP´s) no equipamento,
com a orientação do cliente em real time;
3. Instalação física de Equipamentos em Rack segundo a orientação
detalhada do cliente(*);
4. Configuração lógica de Equipamentos com a orientação e suporte do
cliente em real time;
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1. Ligação de Cabos (UTP e Fibra) no Equipamento do cliente dentro do
Rack;
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http://www.datacentermap.com/angola/luanda/angonap.html

COLOCATION
CARACTERÍSTICAS

CONDIÇÕES E BENEFÍCIOS
Presença dos maiores operadores de telecomunicações
angolanos no Angonap;

• Área total de Colocation de 134 m2;

Elevado grau de conectividade nacional e internacional;

• Racks com capacidade de 42 Units (Full Rack);

Elevado grau de competência técnica da equipa
operacional;

• Elevado grau de conectividade nacional e internacional, através da
presença de múltiplos operadores com redes interconectadas;
• Redundância energética: sistema alimentado por duas fontes
energéticas redundantes;
• Sistema de UPS e baterias com autonomia até 8 horas.
Os serviços de Colocation têm como base o Angonap, uma infra-estrutura
construída com os requisitos necessários do mercado de telecomunicações.
Esta infra-estrutura, bem como o conhecimento e a experiência dos
proﬁssionais da Angola Cables, garantem uma oferta singular no mercado.

Manutenção remota e vigilância assegurada pelo NOC;
Serviços de suporte e segurança 24/7;
Garantia de cumprimento dos SLA’s;
Disponibilidade de 99,95%.

A Angola Cables dispõe de uma rede global de high-performance que
garante alta velocidade, acesso a rotas internacionais e cobertura global.

CONDIÇÕES E BENEFÍCIOS
CLIENTE 2

Aluguer de espaço para equipamento de TI;

Circuitos
Internacionais

CDN
CLIENTE 6

Manutenção remota e vigilância assegurada pelo NOC;
CLIENTE 1

Serviços de suporte técnico e segurança 24/7;
CLIENTE 4

Garantia de cumprimento dos SLA’s;

Enterprises

ISP

Disponibilidade de 99,95%.

CLIENTE 3
CLIENTE 5

Provedores
de Cloud

CROSS CONNECT
A aposta da Angola Cables no Cross Connect oferece ao cliente inúmeras
vantagens, nomeadamente o aumento da ﬁabilidade da conexão,
reduzida latência para os seus utilizadores ﬁnais e acesso a conteúdos de
forma mais ﬁável, segura e rápida.
A Angola Cables está apta a oferecer serviços de Interconectividade nas
suas instalações. No Angonap, este serviço está disponível no seu
meet-me-room onde os equipamentos se conectam a um ponto único,
tornando assim as interligações mais eﬁcientes e estáveis.
Graças ao elevado número de entidades presentes nas nossas
instalações temos a capacidade de garantir um ecossistema propício
para o crescimento de relações de mútuo benefício entre os nossos
parceiros.

CARACTERÍSTICAS
• Presença no Angonap;
• Tipo de Ligação: Fibra ou UTP;
• Capacidade de Transmissão: 2 Mbps a 10 Gbps;
• Conectividade contínua sobre medida;
• Entrega de serviço em curto espaço de tempo (48h).
Os serviços de Cross Connect permitem um elevado grau de conectividade,
permitindo acesso a redes nacionais e internacionais disponíveis no
Angonap, possibilitando assim o surgimento de oportunidades de negócios
entre os nossos diversos parceiros e garantindo assim uma oferta vasta de
serviços no Angonap.

OS NOSSOS PARCEIROS

Contactos

sales@angolacables.co.ao
www.angolacables.co.ao

