
SERVIÇOS DE INTERNET DATA CENTER  
DA CHINA TELECOM AMERICAS

Serviços de IDC  

Os Internet Data Centers (IDCs) da China Telecom em todo o 
mundo fornecem serviços de hospedagem seguros e altamen-
te disponíveis que permitem que as empresas evitem o custo, a 
complexidade e o tempo necessários para construir e gerenciar 
suas próprias instalações.   Serviços gerenciados adicionais, 
como hospedagem de sites e serviços de recuperação de 
desastres, tornam a equipe da China Telecom uma extensão da 
sua, garantindo que empregados, clientes e parceiros possam 
utilizar os aplicativos de internet conforme pretendido.

A China Telecom oferece suporte a milhares de clientes grandes 
e proeminentes em todo o mundo em seus data centers, 
que oferecem tecnologia confiável e suporte inteligente para 
serviços e aplicativos essenciais aos negócios. Todo o espaço é 
construído de acordo com os padrões de design de data center 
de alto desempenho e fornece densidades de energia e refrige-
ração para a última geração de servidores, com acesso a uma 
variedade de produtos de rede da China Telecom e pessoal 
certificado de serviços de suporte técnico remoto.  

Sobre a China Telecom Americas   

A China Telecom Americas, uma subsidiária integral da China 
Telecom Corp. Ltd. (NYSE: CHA), é uma provedora internacio-
nal de telecomunicações para serviços de dados, IP e voz por 
atacado para empresas multinacionais, organizações e opera-
doras internacionais que exigem serviços domésticos da China 
e acesso internacional à China e à Ásia-Pacífico.

Com sede em Herndon, Virgínia e escritórios em Chicago, Los 
Angeles, Nova York, San Jose e subsidiárias em Toronto e São 
Paulo, a China Telecom Americas continua expandindo sua for-
ça e alcance para atender nossa crescente base de clientes em 
tudo, com soluções prontas, completas e baseadas localmente, 
desde circuitos de dados domésticos e internacionais da China 
até serviços de IDC, gerenciamento de rede, gerenciamento de 
equipamentos, integração de sistemas e muito mais.

SAIBA MAIS! 
www.ctamericas.com



sales@ctamericas.com
1-866-MY-CTUSA 
www.ctamericas.com

Serviços de IDC  

Planejamento de DC

Construção de DC

Serviços de segurança

Design de DC

Serviços de armazenamento de dados

Otimização de rede

Migração de DC

Monitoramento de gestão de 
desempenho

Recuperação de desastres/backup

Serviços de manutenção

Outros serviços

Computação em nuvem

ALUGUEL DE DC
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Serviços auxiliares

Centro de monito-
ramento
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(telefone, fax, estacionamento)

Conexão com a internet

Linha dedicada 
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Aluguel de salas de 
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Visão geral  
A China Telecom tem uma extensa presença global em data centers, com mais de 300 IDCs localizados em áreas nobres da China 
continental e nos principais mercados internacionais.  Nossa rede inclui 20 IDCs Tier-IV e mais de 90 IDCs Tier-III conectados a uma 
ampla e confiável variedade de circuitos de dados públicos e privados globais.  Com medidas de segurança abrangentes e uma 
plataforma de serviço de nível empresarial completa, suportada por uma equipe de serviço dedicada, os clientes desfrutam de solu-
ções de armazenamento de dados seguras e escaláveis.

Locais de data centers em áreas 
metropolitanas
China Globalmente
Beijing Dubai 
Chongqing Dulles, VA 
Fujian Frankfurt 
Guangdong Hong Kong 
Guangxi Londres 
Hubei Los Angeles, CA 
Hunan Moscou 
Jiangsu Nova York, NY 
Xangai Paris 
Shanxi Santa Clara, CA 
Sichuan Singapura 
Tianjin Estocolmo 
Yunnan 
Zhejiang  

Recursos e benefícios 
	� Alcance: Conexões de rede totalmente diversificadas que se estendem a todos os continentes do mundo. 
	� Confiabilidade: Acordo de nível de serviço (ANS) de tempo de atividade da instalação de 99,99%. Certificações internacionais 

para gerenciamento de instalações e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
	� Disponibilidade de energia: Os novos locais de data center Tier IV de alto desempenho fornecem energia e resfriamento de alta 

densidade para a última geração de servidores. 
	� Desempenho: Acesso à internet de alta velocidade de até 10 Gbps e serviço de linha privada de baixa latência disponível.  
	� Redundância: Redundância N+1 para UPS, geradores, distribuição de energia, sistemas de segurança de resfriamento e de 

resiliência de rede. ¡ Proteção: Alertas e monitoramento de controle ambiental 24 horas por dia, 7 dias por semana, sistema de 
supressão de incêndio em tubulação seca apoiado por soluções globais de recuperação de desastres. 

	� Escalabilidade: Configurações personalizadas para atender aos seus requisitos de negócio exclusivos e ao seu potencial de cresci-
mento.  

	� Segurança: Medidas de segurança de última geração com monitoramento CCTV 24 horas por dia, 7 dias por semana e sistema 
de segurança de bioautenticação.  

	� Serviço: Solução completa com entrega de qualidade de serviço (QoS) e suporte ao cliente de padrão internacional.  
	� Certificações: Os serviços práticos são fornecidos por Cisco Certified International Experts (CCIE), Cisco Certified Network 

Professionals (CCNP) e outros especialistas certificados. A China Telecom obteve a certificação ISO27001 (Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação) e conformidade com ISO9000 (sistema de gestão de qualidade em duas partes) e ISO9001 (sistema de 
gestão de qualidade). 

	� Ambientalmente Consciente: a China Telecom estabeleceu políticas de data center “verdes” para estar atenta ao consumo de 
energia e, para esse fim, utiliza tecnologias de computação em nuvem e virtualização em nossos IDCs.

Serviços básicos:  
	� Hospedagem de sites e hospedagem virtual
	� Acesso à internet 
	� Espaço de rack e gaiola para colocation 
	� Espaço de endereço IP 
	� Conexões de nuvem AWS e AZURE  

Serviços de valor agregado:  
	� Recuperação de dados e proteção contra desastres 
	� Terceirização de gerenciamento de rede 
	� Sistemas de segurança, incluindo gerenciamento de 

firewall, varreduras antivírus, detecção de intrusão e   
	� proteção de negação de serviço distribuído (DDOS) 
	� Integração de Sistemas


