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O conjunto de serviços de rede baseados em Ethernet total-
mente gerenciados da China Telecom Americas foi desenvol-
vido especificamente para atender às demandas de desem-
penho, velocidade e segurança de clientes corporativos e de 
operadoras. Nossa linha privada de Ethernet internacional (IEPL) 
é um serviço de largura de banda gerenciado de ponta a ponta 
baseado no serviço de transporte SDH/Sonet (plataforma de 
transporte multiserviço ou MSTP) de última geração.

Oferecemos opções de conectividade internacional dedica-
da, ponto a ponto ou ponto a multiponto, tanto por meio de 
PoPs próprios da China Telecom quanto por meio de serviços 
oferecidos em conjunto com operadoras parceiras em todo o 
mundo. O serviço usa interfaces Ethernet padrão (Ethernet, Fast 
Ethernet e Giga Ethernet) e oferece um alto nível de flexibili-
dade e segurança para fácil extensão de LAN, conexão WAN e 
aplicativos de alta largura de banda ou alto volume de tráfego. 
O serviço China DirectTM está disponível em taxas de acesso 
restritas entre 2M e 1.000M com granularidade de largura de 
banda de 2M.

Sobre a China Telecom Americas

A China Telecom Americas, uma subsidiária integral sediada nos 
Estados Unidos da China Telecom Corp. Ltd. (NYSE: CHA), é uma 
provedora internacional de telecomunicações para serviços 
de dados, IP e voz por atacado para empresas multinacionais, 
organizações e operadoras internacionais que exigem serviços 
domésticos da China e acesso internacional à China e à Ásia-Pa-
cífico.

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 mais.

SAIBA MAIS! 
www.ctamericas.com



Interface 10/100/1000BaseT
Largura de banda 2M – 1.000M
Encapsulamento RARP, 802.1q
Topologia Ponto a ponto, ponto a multi-

pontos
Custo Ótimo custo-benefício
Escalabilidade Atualização suave sem hardwa-

re adicional
Investimento em equipa-
mentos

Baixo custo e fácil aquisição

Camada OSI Camada 1 (EoSDH)
Adequação do aplicativo Vídeo, voz, dados, armazena-

mento, sincronização
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Benefícios 
	� Serviço seguro: Largura de banda de ponta a ponta dedicada 

e exclusiva oferece separação física entre clientes para alta 
segurança. 

	� Largura de banda garantida: A largura de banda dedicada de 
ponta a ponta é garantida. 

	� Ajustes e atualizações flexíveis: Ajustes e atualizações de largu-
ra de banda flexíveis (2M a 1.000M) sem alterar CPE/DCU/DSU. 

	� Acesso conveniente e de baixo custo: Não são necessários slots 
ou cartões extras (ATM ou POS) para acessar a porta Ethernet. 

	� Ambiente IP autogerenciado: A Ethernet sobre SDH é total-
mente transparente para o endereço IP e a rota interna do 
cliente, para que os clientes possam gerenciar sua própria rede 
IP interna e roteamento. 

	� Robusto e confiável: O serviço é altamente confiável com pro-
teção SDH/SoNet e, portanto, é adequado para todos os tipos 
de aplicações intensivas em largura de banda. 

	� Interfaces padrão: Suporta Ethernet, Fast Ethernet e Giga Ether-
net e Interface NNI: STM-N (para SDH), Ethernet (para SoNet).

Recursos  

Visão geral
A China Telecom Americas oferece um conjunto de serviços de rede baseados em Ethernet totalmente gerenciados, desenvolvidos 
especificamente para atender aos requisitos de desempenho de rede em rápida evolução de seus clientes, sejam operadoras ou 
empresas. Apoiado pela rede de transmissão de alto desempenho e ampla cobertura da China Telecom, o serviço de linha privada 
de Ethernet internacional (IEPL) da China Telecom adota as tecnologias de Ethernet sobre SDH para permitir comunicações ponto a 
ponto ou ponto a multiponto, fornecendo aos clientes serviços de linha privada de Ethernet de longa distância/internacional com 
taxas de acesso que variam de 2M a 1.000M. Além disso, nossos serviços IEPL têm certificação MEF9 e MEF14 com base nos recursos 
de rede da China Telecom e nossa rede de parceiros globais.

Opções ponto a ponto e ponto a multiponto 

O serviço IEPL é oferecido como um serviço ponto a ponto ou ponto a multiponto. O serviço ponto a ponto usa o canal VC dedica-
do para transferir de forma transparente os quadros de dados Ethernet para os clientes, incluindo informações de VLAN ou COS dos 
clientes. O serviço ponto a multiponto usa o canal VC dedicado para transferir os quadros de dados Ethernet de cada local, agregá-
-los no nó de convergência e enviá-los por meio de uma interface Ethernet. Os nós de ramificação não se comunicam diretamente 
entre si. Em ambos os casos, cada cliente é separado por canais VC.  

Especificações de serviço  

Taxa de perda de pacote longa: Indica a porcentagem de quadros perdidos na transferência de quadros Ethernet entre equipamen-
tos do cliente do total de quadros enviados em 24 horas. Este índice é regulado temporariamente como 1×10-7 de acordo com 
testes de laboratório e índices de serviço de linha privada MSTP doméstica.  

Atraso: Indica o tempo de transferência de quadros Ethernet entre os equipamentos do cliente, que depende da distância e atraso 
do equipamento MSTP. A equação de cálculo da rede de transmissão atende aos regulamentos especificados no código número 36 
emitido pelo Ministério da Informação e Serviço de Telecomunicações da Indústria da China.


