
VPN COM COMUTAÇÃO DE RÓTULOS MULTIPROTOCOLO  
DA CHINA TELECOM AMERICAS  

VPN MPLS  

Os serviços VPN MPLS da China Telecom são as soluções com 
melhor custo-benefício para as necessidades de comunicação 
empresarial, oferecendo segurança, confiabilidade, capacidade e 
cobertura de que você precisa, evitando os altos custos de linhas 
alugadas privadas dedicadas internacionais.

Executada na rede de backbone compatível com IPv6 CN2 de 
próxima geração da China Telecom, nossa arquitetura otimizada 
para MPLS foi criada para atender às demandas de aplicativos de 
missão crítica baseados na internet e distribuídos globalmente.

Nossas solução VPN MPLS permite redes privadas ponto-a-ponto, 
em estrela e malha completa baseadas em tecnologia líder do 
setor para transmissão segura de dados em tempo real com uso 
intenso de largura de banda entre as Américas e a China. A flexi-
bilidade e a escalabilidade da arquitetura de rede permitem uma 
configuração fácil à medida que suas necessidades de comunica-
ção crescem em complexidade, volume e topologia.

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, organi-
zações e operadoras internacionais que exigem serviços domésti-
cos da China e acesso internacional à China e à Ásia-Pacífico.

Com sede em Herndon, Virgínia e escritórios em Chicago, Los An-
geles, 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 so-
luções 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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Rede POP Global da China Telecom  

Visão geral  

Os serviços VPN MPLS da China Telecom referem-se a serviços seguros de transmissão de dados que incorporam padrões baseados em 
comutação de rótulos multiprotocolo (MPLS) e RFC2547bis para estabelecer uma conexão lógica entre dois ou mais nós, permitindo 
assim que os clientes criem uma rede virtual privada. A escolha natural para explorar novas e mais ricas ofertas de serviços IP, o MPLS ofe-
rece redes privadas sobre infraestruturas de IP privadas e públicas. A VPN MPLS da China Telecom Americas oferece aos nossos clientes a 
capacidade de terceirizar o gerenciamento de suas soluções de intranet seguras, substituindo tecnologias legadas que geralmente são 
mais caras e mais difíceis de gerenciar.  

Nossa VPN MPLS é construída em uma única rede IP. É a única solução VPN MPLS que pode conectar perfeitamente seus locais nas 
Américas e na China por meio de nossos PoPs de rede. Nossa VPN MPLS oferece escalabilidade, segurança, confiabilidade e garantias de 
qualidade que são estritamente canalizadas através de túneis MPLS nas redes CHINANET e CN2. Nossa VPN MPLS é gerenciada, monitora-
da e inteiramente pertencente à China Telecom, com cobertura de rede VPN mundial e 100% de cobertura de rede VPN em mais de 300 
grandes cidades na China.

www.ctamericas.com

Benefícios 
	� Abrangente - maior cobertura de rede em todas as províncias 

da China
	� Direta - rede única entre as Américas e a China
	� Escalável - alta escalabilidade para suportar a rápida expansão 

da VPN
	� Monitorada - Centros de Operações de Rede Dupla (NOCs) 24 

horas por dia, 7 dias por semana

	� Fácil - um ponto de contato para todos os seus serviços
	� Flexível - solução "chave na mão" total com nosso serviço de 

roteador gerenciado
	� Confiável - Acordo de Nível de Serviço líder do setor
	� Rastreável - relatórios de uso e ANS

Recursos
	� Serviço de VPN IP baseado em rede
	� Equipamento de VPN IP localizado em PoPs da CT
	� Integra perfeitamente redes públicas e privadas
	� Provisionamento de serviços mais rápido e simples
	� Velocidades de acesso variáveis (Nx64, T1, DS-3, OC-3, Fast 

Ethernet e Gigabit Ethernet)
	� Habilitado para BGP4 + MPLS
	� Conexão de Interface de Rede para Rede (NNI)

	� Variedade de topologias lógicas (ponto a ponto, estrela, malha 
completa)

	� Garantias de ANS para largura de banda local a local, disponi-
bilidade de rede, perda de pacotes, latência e instalação.

	� Cinco classes de serviço (CoS) oferecidas para permitir a priori-
zação do tráfego para máximo desempenho

	� Roteamento virtual
	� Relatórios de tráfego em tempo real


