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Nossa Rede

Comunidades BGP (Border Gateway Protocol) Líderes do Setor
Oferecemos suporte inigualável à comunidade BGP e nos
empenhamos em sermos transparentes em relação as políticas
de roteamento e comunidades BGP que fornecemos. Aqui
estão alguns exemplos do que você pode modificar na rede
usando nossas comunidades:

A Global IP Network (Rede IP Global) está constantemente
classificada entre as principais redes do mundo. Possuímos
e operamos um dos maiores backbones IP globais Tier-1 do
mundo, totalmente atualizado e construído com diversidade
para garantir disponibilidade de serviços. A Global IP
Network é reconhecida tanto pela qualidade da rede quanto
pela qualidade das equipes que ajudam a projetar, operar e
suportar a rede.

• Preferência local
• AS prepending para todos os Clientes
• AS prepending para todos os Peers
• AS prepending para Peers Selecionados

Características

• Blackhole e Blackhole Seletivo

Melhor NOC da Categoria
Para a Rede IP Global, o Centro de Operações de Rede (NOC)
global está no centro de suas operações de missão crítica.
Como parte do negócio disponível o tempo todo, 365 dias
por ano, ele oferece suporte aos clientes e à infraestrutura
do backbone IP global de nível 1 identificado como AS2914.
Pode ser visto como a cola que une as várias equipes da rede.
Nosso NOC não é um service desk, é um centro de operações
de rede totalmente equipado que opera a rede.

Acesso Exclusivo ao Portal Global do Cliente
Os Clientes dispõem de acesso exclusivo ao nosso Portal
Global do Cliente. É um portal web de fácil utilização e seguro
que permite acessar informações importantes como gráficos
de utilização, especificações técnicas, desempenho da rede,
faturamento* e tickets de problemas.

Nossas Ofertas
Porta

Rede Robusta e Confiável
100% de disponibilidade, sem interrupções: esse é o objetivo
do nosso design de rede. Isso ajuda a manter a rede em
operação e confiável no caso de rompimentos de fibra.
Oferecemos um Acordo de Nível de Serviço para IP Trânsito
que abrange Disponibilidade, Latência, Perda de Pacotes e
Jitter médio e máximo.

• Ethernet Gigabit
• Ethernet 10Gigabit
• Ethernet 100Gigabit
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Por que escolher a Global IP Network?
Rápido Provisionamento
Sabemos perfeitamente que o rápido
provisionamento é essencial para empresas que
querem ter vantagem sobre a concorrência – e
é por isso que oferecemos isso mais rápido que
nossos concorrentes. Além disso, vamos garantir
um caminho flexível para upgrades, caso você
precise mais para a frente.

Pioneira na Tecnologia SDN
(Software-Defined Networking)
Estamos à frente na corrida SDN e com
experiência incomparável Por quê? Porque
usamos tecnologia SDN desenvolvida
internamente para gerenciar nossa Rede IP
Global há duas décadas. A tecnologia SDN nos
trouxe muitos benefícios - mais automação,
eficiência, escala, velocidade e expansão de
rede, atualizações e manutenções simplificadas.

ASN (2914) Único e Global

Peering Tier-1 Extenso

Somente um único número de sistema autônomo
(ASN) em todo o mundo. É isso que oferecemos
– e isso significa que as Américas, Europa, Ásia
e Oceania operam todas como uma única rede.
Mais importante ainda, nossos Clientes irão
experimentar um desempenho excepcional onde
quer que estejam.

Os relacionamentos de Peering são um componente
chave de nossa estratégia global. Em nossa posição
de ISP Global Tier-1, trocamos tráfego com todos
os outros provedores Tier-1– e estamos sempre em
movimento para entregar capacidades ao redor do
mundo e atender ao ritmo crescente da demanda.

Para obter mais informações e atualizações sobre a Global IP Network:

Global IP Network
AS2914

GinNTTnet

gin.ntt.net

Speak to our experts

