
CIRCUITO ALUGADO PRIVADO INTERNACIONAL  
DA CHINA TELECOM AMERICAS  
No mundo digital acelerado de hoje, a largura de banda alta 
é uma necessidade. O Circuito Alugado Privado Internacional 
(IPLC) da China Telecom Americas continua sendo a principal 
escolha entre as principais empresas globais que exigem servi-
ços de linha privada internacional entre as Américas e a China.

O serviço de Circuito Alugado Privado Internacional da China 
Telecom é um serviço de linha privada internacional de ponta a 
ponta com largura de banda garantida, fornecido para clientes 
com base em recursos de transmissão da camada física. A rede 
de transmissão mundial da China Telecom equipa o serviço IPLC 
com vários recursos, como múltiplas opções de roteamento, 
flexibilidade principal e de backup, alta confiabilidade, transpor-
te multisserviços e forte capacidade de gerenciamento.

Com um único ponto de contato local para solicitação de ser-
viços, cobrança, atendimento ao cliente e suporte operacional, 
nossa solução IPLC oferece provisionamento célere, solução 
rápida de problemas e preços extremamente competitivos.

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.
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Benefícios 
	� Seguro — largura de banda altamente segura para tráfego 

de dados sensíveis 
	� Contínuo — solução de ponta a ponta totalmente geren-

ciada 
	� Direto — conectando a América e a China com sistema de 

cabos submarinos diretos 
	� Monitorado — Centros de Operações de Rede Duplas 24 

horas por dia, 7 dias por semana 
	� Fácil — um ponto de contato para todos os seus serviços 

(incluindo loops locais e colocation) 
	� Confiável — 99,9% de disponibilidade de rede apoiada por 

ANSs líderes do setor

Recursos
	� Velocidades de circuito flexíveis (Nx64, T1, 2Mb, 8Mb, 34Mb, 

DS-3, STM1 e STM4) 
	� Conectividade transpacífica em extensa rede de cabos 

EUA-China 
	� Centros de Operações de Rede (NOCs) Duplas na China e 

nos Estados Unidos 
	� Objetivos de nível de serviço (disponibilidade de rede, 

latência e instalação) 
	� Variedade de topologias de rede (ponto a ponto, ponto a 

multiponto) 
	� Compatível com os padrões de interface da indústria 
	� Tecnologia de transmissão avançada

Visão geral 

O Circuito Alugado Privado Internacional (IPLC) da China Telecom Americas fornece função de comutação de proteção SDH capaz 
de garantir largura de banda internacional dedicada de ponta a ponta com atraso de transmissão mínimo e segurança de rede 
máxima para suportar as aplicações de uma variedade de tarefas críticas em tempo real. Os clientes têm um canal de comunicação 
transparente para qualquer transmissão digital, incluindo dados, vídeo e voz, oferecendo opções de largura de banda de E1/T1 a 
STM64 e mais de 480 gigabytes de capacidade entre os EUA, China, Taiwan, Hong Kong e o restante da Ásia.  

Com uma ampla variedade de velocidades de circuito e recursos respaldados por Acordos de Nível de Serviço (ANS), nossa solução 
IPLC oferece à sua empresa flexibilidade, qualidade e escalabilidade para dar suporte a operações no exterior e atender seus clientes 
em todo o mundo. Além disso, nosso serviço IPLC é monitorado e gerenciado proativamente por Centros de Operação de Rede 
(NOCs) Duplas localizados na China e nos Estados Unidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Rede de cabos EUA - China 

A China Telecom possui mais de 40 cabos terrestres e submarinos, mais de 40 POPs em todo o mundo e mais de 300 nós de backbo-
ne 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.  
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