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Seus negócios globais precisam ser mais ágeis do que nunca para 
manter pessoas, dados, aplicativos e outros recursos de TI conec-
tados e trabalhando da maneira mais inteligente possível.  As suas 
infraestruturas de comunicações devem servir à nova realidade: 
que seus usuários de negócios e equipes de TI estão diretamente 
envolvidos em atividades que criam uma enorme necessidade de 
conectividade, recursos de computação e armazenamento - em 
todos os lugares.   

Desde aplicativos SaaS que suportam marketing ou atendimento 
ao cliente até processamento de transações de missão crítica que 
experimentam cargas de trabalho pesadas nos horários de pico, 
entendemos que sua empresa depende de sua infraestrutura de 
comunicações para competir e vencer.   É por isso que a China 
Telecom fez investimentos maciços em serviços de nuvem geren-
ciados por empresas.     

Nossos serviços de nuvem gerenciados por empresa oferecem à 
sua organização novas maneiras de arquitetar infraestruturas de 
comunicação que atendem às necessidades de hoje e permitem 
flexibilidade e crescimento amanhã.   Eles são escaláveis, econô-
micos, seguros e, o mais importante, permitem a inovação global.  

Sobre a China Telecom Americas   

A China Telecom Americas, uma subsidiária integral da China 
Telecom Corp. Ltd. (NYSE: CHA), é uma provedora internacional 
de telecomunicações para serviços de dados, IP e voz por ata-
cado para empresas multinacionais, organizações e operadoras 
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 força 
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.    

Nuvem  



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

A China Telecom possui e opera uma rede em nuvem multicontinental de vinte nós construída com tecnologia de última geração.  
Equipes dedicadas de engenheiros e especialistas em nuvem dão suporte a todos os clientes, para que eles alcancem implantações 
de nuvem globais bem-sucedidas e econômicas que se expandem com a velocidade de seus negócios.  Em parceria com empresas 
líderes em tecnologia, como VMware, Microsoft e Cisco, nossas soluções de nuvem pública, privada e híbrida criam infraestrutura 
confiável e de alto desempenho em um ambiente seguro e controlado.  
Por que a nuvem da CT?  
	� Escalabilidade - Facilitamos o multinuvem na China, escalando no seu ritmo e com menor custo total de propriedade.  
	� Agilidade - Da migração ao gerenciamento da infraestrutura virtual, podemos colocar você em funcionamento na China.  
	� Garantia – Alcance as eficiências de custo da computação em nuvem enquanto garante a soberania dos dados.   
	� Adoção – Use interfaces e ferramentas que você já conhece, o que ajuda a migrar cargas de trabalho com a maior facilidade 

possível.
	� Expansão – Os serviços de nuvem gerenciados liberam os recursos e a experiência de sua própria equipe de operações de TI.
	� Recuperação de desastres – Disponibilidade georredundante que permite a replicação de cargas de trabalho cruciais para a 

nuvem.
	� Velocidade – Implemente rapidamente servidores de desenvolvimento, teste e produção.

Nuvem  

Computação
Infraestrutura que permite criar, monitorar e gerenciar seu serviço de nuvem individualizado. A computação em nuvem é funda-
mentalmente pré-provisionada, para que possa ser implantada quase instantaneamente de acordo com suas necessidades.  Ela 
pode ser integrada e gerenciada em ambientes híbridos para atender às suas necessidades de ambientes públicos e privados.  
Solicite uma avaliação gratuita hoje mesmo!  
	� O Simple Compute Service (SCS) oferece Microsoft pré-configurado (4 vCPU, 4G RAM, 200G Disk, Windows Server 2012 R2) 

ou Linux Virtual Machine (4 vCPU, 16G RAM, 1T Disk, CentOS 6.5x64), um firewall virtual dedicado com RDP e uma porta SSH 
aberta.  

	� A plataforma Nuvem Privada Virtual (VPC) oferece um pool de recursos virtuais seguros e de nível premium de computa-
ção, armazenamento e rede (8 vCPU, 20G RAM, 1.2T Disk, 2 IPs, 5Mbps Bandwidth, Windows Server 2012 R2 e CentOS Image, 
um firewall virtual dedicado, uma porta SSH aberta) e um portal de autoatendimento para ativar ou desativar VMs conforme 
necessário e gerenciar backup. VMware, configuração de infraestrutura Citrix e serviço gerenciado 24 horas por dia, 7 dias por 
semana podem ser adicionados. 

Armazenamento
Obtenha flexibilidade para armazenar seus dados usando um armazenamento econômico que pode ser acessado de qualquer lu-
gar do mundo. Nossa rede de alto desempenho reduz a latência e faz com que os usuários sintam que os dados de que precisam 
estão bem ao seu lado.   
	� O sistema de Armazenamento Orientado a Objetos (OOS) projetado especificamente para a internet, dados em massa, com-

partilhamento de dados e análise de dados possui várias classes de armazenamento para atender aos requisitos de aplicativos 
padrão e de desempenho. 

	� O controle de armazenamento na transmissão e no acesso oferece suporte ao isolamento de dados e à conformidade com as 
políticas de privacidade de dados da China e é totalmente compatível com o Amazon S3 Interface. 

	� Servidor, armazenamento, serviço de aluguel de hardware de rede estão disponíveis.  

Rede
Ao aproveitar a cobertura de rede global da China Telecom para contornar a internet pública, os clientes podem estabelecer 
conexões de rede multiponto rápidas, confiáveis e seguras para plataformas de nuvem pública em uma rede dedicada de nós de 
gateway em todo o mundo. 

Obtenha conexões privadas de alto desempenho com Microsoft Azure, Amazon Web Services, Softlayer na China continental, 
Ásia-Pacífico e nos Estados Unidos a partir de conexões MPLS, loop local ou IEPL com uma porta física que suporta muitos circui-
tos virtuais (VCs) com opções flexíveis de velocidade de largura de banda que variam de 50 Mbps a 10 Gbps. 


