
SERVIÇO DE INTERNET GLOBAL  
DA CHINA TELECOM AMERICAS  

Acesso IP  

Como a maior provedora de serviços de linha fixa e banda larga 
do mundo, você pode contar com a China Telecom como sua 
melhor parceira para o serviço de internet global. Com inves-
timentos contínuos em infraestrutura em todo o mundo e 
conexões diretas com os principais ISPs globais, nossos clientes 
podem aproveitar totalmente a ChinaNet, a maior rede de 
internet do mundo, alcançando mais assinantes na Ásia do que 
qualquer outra rede IP, e a CN2, nossa rede de operadoras de 
última geração totalmente nova, construída para as demandas 
de aplicativos de missão crítica baseados na internet e distribuí-
dos globalmente.

Somando aos nossos ativos de rede global está a contínua 
expansão e aprimoramento de nosso backbone norte-america-
no, tornando a China Telecom Americas mais capaz de fornecer 
processos e aplicativos líderes habilitados para IP para nossa 
crescente base de clientes nas Américas.

A China Telecom Americas oferece várias opções de serviço de 
internet global, incluindo peering pago, China Access, trânsito/
transporte e acesso dedicado à internet.

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
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Acesso IP

Benefícios e recursos de rede 
ChinaNet (AS4134) - o maior mercado de banda larga do mundo.  
	� Possui 70% de todos os recursos de internet chineses e mantém mais de 50% de participação no mercado chinês de assinantes de banda larga.  
	� Várias opções de acesso (IP, linha privada, ATM e Frame Relay). 
	� Várias velocidades de acesso (DS-1, OC-3, OC-12, OC-48, todos Ethernet e Gigabyte Ethernet) 
	� Peering privado e público com peering global por meio de parcerias com mais de 100 operadoras.  
	� Disponibilidade de serviço com suporte de ANS de 99,9%, menos de 3% de perda de pacotes e latência de ida e volta de menos de 

180ms entre os EUA e a China. 
	� Vários Centros de Operações de Rede (NOCs) com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo serviço bilíngue na 

China e nos Estados Unidos. 
CN2 (AS4809) - Rede de operadoras globais de próxima geração da China Telecom. 
	� Backbone compatível com IPv6 completamente novo, construído com tecnologia Cisco e Juniper, utilizando novos softswitches, Diff-

Serv e MPLS.
	� Serviços convergentes que oferecem comunicações de qualquer lugar para qualquer dispositivo (serviços combinados de voz, dados e vídeo)
	� Várias opções de serviço (MLPS / IP VPN, DIA, NGN Trunk, 3G Trunk, linha alugada privada, etc.) 
	� Várias velocidades de acesso (T1/E1, DS3, OC-3, FE e GigE na América do Norte). 
	� Trânsito de alta velocidade com latência ultra baixa (da Ásia para a América <230ms e da Ásia para a Europa <260ms). 
	� A cobertura da rede inclui 19 nós nas principais cidades no exterior, Dual-POPs em 161 cidades e Dual-PEs instalados em 148 cidades 

Single-POP. 
	� Segurança de rede garantida com atualizações AS-SET, DNS Registry e serviços Anti-DDoS. 
	� Qualidade de serviço (QoS) apoiada por ANS e cinco classes de serviço (CoS) permitem a priorização de tráfego para desempenho 

máximo e roteamento virtual. 
	� Vários Centros de Operações de Rede (NOCs) com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo serviço bilíngue na 

China e nos Estados Unidos.

Visão geral  

A China Telecom é uma das poucas operadoras de elite que construiu redes IP inteiramente novas para satisfazer as complexidades dos aplicativos de 
missão crítica baseados na internet e distribuídos globalmente. Com o lançamento de nossa rede de operadoras de última geração, os clientes CN2 
(AS4809) podem se conectar à ChinaNet (AS4134), a maior rede de internet do mundo, por meio de várias opções de serviços e velocidades de acesso 
para atender às demandas de seus negócios. Por meio de nosso serviço Global Internet Access (GIA), sua empresa recebe um caminho dedicado com 
as rotas de menor latência na CN2, garantindo acesso de qualidade premium a milhões de assinantes da internet e aos mais extensos Centros de Infor-
mações da Internet Chinesa do mundo de países fora da China.

Rede IP Global da China Telecom  

A China Telecom possui mais de 40 cabos terrestres e marítimos, mais de 40 POPs em todo o mundo e mais de 300 nós de backbone na 
China com capacidade operacional de 4000 Gbps. Também aproveitamos parcerias com mais de 100 operadoras upstream de primeira 
linha para estender a conectividade em 72 países.

www.ctamericas.com


