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 A oportunidade

A phoenixNAP buscava uma operadora de IP para dar maior suporte ao seu 
serviço IP Blend para clientes do seu centro de dados de Phoenix. Os clientes da 
phoenixNAP que utilizam o serviço IP Blend, o escolhem porque assim podem 
utilizar diversas operadoras, mas com a vantagem de usar um único provedor 
de IP. Muitos clientes que se conectam através do centro de dados de Phoenix 
também precisam dispor de uma ampla rede de conexão com a América Latina 
e demandam uma solução que atenda esta necessidade.
phoenixNAP® é um provedor global de serviços de TI com foco em segurança cibernética e preparação para compliance, 
cujas soluções de Infraestrutura como Serviço (IaaS) oferecem “edge locations” estratégicas distribuídas por todo 
o mundo. A phoenixNAP oferece serviços de nuvem, servidores dedicados, hardware em forma de leasing e opções 
de colocation que foram projetadas para atender às crescentes necessidades de TI das empresas. hoenixNAP® es un 
proveedor global de servicios de TI con un enfoque en ciberseguridad y la preparación para el cumplimiento y cuyas 
soluciones de Infraestructura como Servicio (IaaS) se entregan desde “edge locations” estratégicas distribuidas por 
todo el mundo. phoenixNAP ofrece servicios cloud, servidores dedicados, hardware en formato leasing y opciones de 
colocation que están diseñadas para satisfacer las crecientes necesidades de TI de las empresas.

 A solução

A Telxius é um ISP Tier I na América Latina e na Europa com uma ampla atividade de peering e acesso a mais 
de 300 milhões de usuários de banda larga fixa e móvel. A rede internacional Tier 1 da Telxius, completamente 
redundante e com topologia em malha, sempre garante total disponibilidade e um ótimo transporte dos dados do 
cliente, e é capaz de fornecer diferentes níveis de qualidade de serviço, adaptando se às necessidades das operadoras de 
telefonia fixa e móvel e ISPs.

A phoenixNAP pode se conectar à rede IP da Telxius em Madrid e São Paulo, através de dois dos cabos 
submarinos de maior capacidade do mundo. O MAREA, cabo que liga Virginia Beach (EUA) a Bilbao (Espanha), que 
proporciona uma rota alternativa à rota de cabo mais habitual e congestionada do Atlântico Norte. O MAREA é o cabo 
submarino transatlântico de menor latência e maior capacidade instalado entre os EUA e a Europa, e possui uma incrível 
capacidade de transmissão de 200 Tbps. O BRUSA, o segundo cabo submarino com maior capacidade do mundo, é 
uma rota com 11.000 quilômetros de extensão e de latência ultrabaixa que liga Virginia Beach ao Brasil. Estes cabos 
submarinos internacionais dão aos clientes da phoenixNAP acesso a rotas de fibra adicionais no âmbito internacional e 
a vantagem da conectividade de menor latência e uma capacidade de transmissão ultrarrápida.



Como uma de suas propostas de valor agregado, a phoenixNAP oferece 
aos seus clientes conectividade entre seus centros de dados em todo 
o mundo. Um cliente, por exemplo, buscava conectividade de alta 
capacidade e baixa latência entre os centros de dados da phoenixNAP 
localizados em Atlanta e Frankfurt. O MAREA foi a solução perfeita, 
fornecendo conectividade rápida dos Estados Unidos à Espanha, na 
rota intercontinental mais rápida e de maior capacidade do mundo 
entre a América do Norte e a Europa.

“ Estamos muito felizes que a Telxius tenha escolhido 
a phoenixNAP para ampliar sua presença nos EUA. 
Dessa forma, ela nos ajudou a melhorar nossa oferta 
de IP não só para os nossos clientes de Phoenix mas 
também para os da América Latina e da Europa. A 
Telxius também poderá fornecer aos clientes dos 
nossos centros de dados acesso aos seus excelentes 
serviços IP e capacidade global. É realmente uma 
situação em que todos ganham.

afirma Ian McClarty, presidente da phoenixNAP.

A relação é realmente vantajosa para ambas as empresas. A conexão 
através do centro de dados da phoenixNAP em Phoenix permite que a 
Telxius se beneficie da localização estratégica da empresa, sua equipe 
de profissionais especializados e suas modernas instalações. O centro de 
dados carrier-neutral da phoenixNAP localizado em Phoenix permite que 
as empresas se conectem diretamente com mais de trinta dos principais 
provedores de redes, largura de banda e telecomunicações de todo o 
mundo. Com uma oferta de operadoras tão diversa e nós estrategicamente 
localizados em todo o mundo, a phoenixNAP é um dos principais centros 
de interconectividade de Phoenix.

A Telxius está determinada a criar oportunidades 
para que as empresas globais possam continuar 
sendo altamente competitivas, fornecendo 
maiores capacidades de interconexão e soluções 
de comunicações de vanguarda. Através de nossa 
parceria e colaboração com atores-chave da indústria 
como a phoenixNAP, conseguimos reforçar nossa 
posição no mercado das telecomunicações, aumentar 
o alcance de nossa oferta de serviços de cabos e 
adaptar continuamente nossa oferta às necessidades 
dos nossos clientes. 

afirma Rafael Arranz, COO da Telxius Cable Business.
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MAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE OS 

SERVIÇOS DE 
CABOS DA TELXIUS:

Capacidade: 40 PoPs

A Telxius tem 97 PoPs em
26 países e 67 cidades

IP: 53 PoPs

Colocation: 27 PoPs

12 Caboes e
100.000 Km

Para mais informações sobre a Telxius, 
visite o site e para ver um mapa 
interativo, clique  aquí.

https://telxius.com/
https://telxius.com/network/interactive-map/


www.telxius.com


