
Be connected. Be Ar Telecom

Comunicações



Serviços de comunicações baseados em infraestruturas 
próprias de elevada fiabilidade e performance, tendo 
sido desenhados para exceder as expectativas dos 
Clientes empresariais.

Apostamos em ofertas que nos diferenciam no mercado 
e áreas onde acreditamos acrescentar valor através de 
um portfólio de produtos complementares. 

Como pilar da nossa oferta asseguramos serviço e 
suporte 24 horas por dia bem como o conhecimento das 
especificidades de cada setor de atividade para melhor 
adequar as soluções às necessidades de cada Cliente.

Comunicações
Soluções de elevada fiabilidade 
e performance



Fornecemos desde o tradicional acesso à internet até às redes pri-
vadas que ligam de forma segura as várias localizações da sua em-
presa.

A rede da Ar Telecom assegura total isolamento entre os dados dos 
seus Clientes, bem como níveis de fiabilidade e performance que po-
dem ser adaptados às necessidades de cada projeto.

Soluções
de dados

Soluções idealizadas para empresas 
em que os desafios de performance e 
de segurança são a prioridade.  

Soluções de dados



Internet

As soluções de acesso à internet 
proporcionam uma qualidade 
de serviço empresarial, com 
elevados níveis de desempenho 
e flexibilidade, conseguidos pela 
multiplicidade tecnológica de 
acessos e pelo suporte técnico 
especializado. 

Estão disponíveis múltiplas 
opções de largura de banda, 
desde os 2Mbps até aos 10 Gbps
fornecidos em acessos ethernet 
e implementados sobre 
infraestruturas de fibra ótica.

Acessos empresariais 
seguros e fiáveis

Desempenho - Ligações dedicadas à rede de 
transmissão da Ar Telecom de última geração.

Fiabilidade - Monitorização permanente, com níveis 
de serviço garantidos.

Suporte dedicado  - Equipas especializadas no 
despiste e aconselhamento técnico.

Solução completa - Gama alargada de serviços 
complementares: equipamentos, registo e gestão 
de domínios, mail relay, caixas de correio e serviços 
de segurança informática.

Múltiplas tecnologias de acesso

Acessos assimétricos e simétricos

Tráfego nacional e internacional ilimitado

Várias taxas de contenção

Serviços de gestão de DNS

Serviços de instalação, gestão e manutenção de 
equipamentos

Benefícios

Características



Acessos dedicados
Acessos assimétricos e simétricos 
dedicados, com níveis de 
disponibilidade e desempenho 
superiores, que permitem o acesso 
rápido à informação de uma forma 
profissional e acompanhada.

Acessos sobre fibra ótica, cobre e rádio

Acessos assimétricos, simétricos e sem 
contenção

Débitos até 10 Gbps

Contratação de capacidade garantida

Disponibilidade mínima de 99,95%

Monitorização proativa

Soluções de redundância

Routing dinâmico

Acessos partilhados
Acesso à internet de banda larga 
através de uma ligação assimétrica. 
Privilegia os débitos de downstream 
para a obtenção de informação e a 
realização de transferências de uma 
forma mais rápida. 

Vários meios de acesso: ADSL, NDSL, HFC, FTTH 
e rádio

Acessos assimétricos com débitos entre os 
2Mbps e os 1 Gbps

Várias taxas de contenção

Tráfego nacional e internacional ilimitado

Possibilidade de contratar IPs fixos



Acessos Ethernet

Gama completa de serviços de 
dados especialmente concebidos 
para satisfazer as necessidades 
das organizações. 

A tecnologia Ethernet possibilita 
a interligação de vários 

locais de uma forma simples 
e transparente, eliminando 
as distâncias geográficas, 
facilitando o acesso a aplicações 
e promovendo a troca de 
informação rápida e segura.  

Serviços de elevada capacidade, 
desempenho e qualidade

Redução de custos -  Preços competitivos quando 
comparados com outras soluções e outros 
operadores.

Experiência - Vasta experiência e conhecimentos 
técnicos especializados.

Simplicidade - Facilidade de upgrade das ligações 
lógicas ponto-a-ponto e ponto-multiponto.

Flexibilidade - Gama alargada de débitos de acesso 
e de configuração de largura de banda.

Implementado sobre fibra ótica

Acessos ethernet

Velocidades de acesso até 10Gbps

Baixa latência

Elevado desempenho, fiabilidade e disponibilidade

Infraestrutura escalável e flexível

Funcionalidades de gestão de tráfego

Benefícios

Características



Redes privadas 
virtuais

As redes privadas virtuais 
possibilitam a comunicação 
entre a sede, os centros de 
dados, as delegações e/ou os 
utilizadores remotos de uma 
organização.

A sua implementação permite a 
convergência de serviços numa 
única rede possibilitando aos 
seus utilizadores adicionarem 
soluções que potenciam o 
aumento da eficiência como 
a voz sobre IP, a virtualização 
ou o controlo de acessos 

Comunicação segura e 
eficaz entre locais

Segurança - A rede é construída num ambiente IP 
fechado e seguro, assegurando a privacidade de 
todas as comunicações.

Desempenho - Assegura de forma dinâmica o 
encaminhamento prioritizado do tráfego gerado 
pelas aplicações mais críticas.

Flexibilidade - A rede adapta-se às necessidades do 
momento, quer em largura de banda, quer na sua 
dimensão global.

Redução de custos - Permite o controlo simplificado 
de toda a rede, a sistematização de processos de 
suporte e a integração de diferentes tecnologias de 
acesso.

Flexibilidade na escolha das soluções de acesso

Padrões de elevado desempenho e fiabilidade

Confidencialidade nas comunicações e segurança 
no acesso à rede interna

Comunicação em ambiente distribuído

Tratamento diferenciado do tráfego

Acesso remoto a colaboradores ou parceiros

Integração de data centers

Acesso integrado à internet

Benefícios

Características



Voz

Os serviços de voz foram uma das 
primeiras apostas da Ar Telecom. 
Conte com 22 anos de experiência 
em serviços avançados de voz, com 
elevados níveis de desempenho e 
fiabilidade.

Com uma estratégia de criação de valor através do 
desenvolvimento de serviços adicionais e interativos, 
somos uma referência no mercado.

Soluções de voz



Acessos de voz

Este serviço é indicado para 
as organizações que procuram 
tarifas competitivas nas 
chamadas para as redes fixa 
e móvel, bem como para as 
comunicações efetuadas entre 
grupo de utilizadores.

Estão disponíveis em todas 
as tecnologias de acesso, o 
que permite a interligação de 
telefones e centrais telefónicas 
existentes sem necessidade de 
incorrer em quaisquer custos 
adicionais.

Garantia de elevado nível de 
desempenho e de fiabilidade

Versatilidade - Mantenha os seus contactos 
através da portabilidade dos números.

Compatibilidade - Reutilização da central telefónica 
e dos equipamentos terminais existentes.

Fiabilidade - Serviço de voz que garante elevada 
disponibilidade de serviço.

Flexibilidade - Oferta disponível para vários tipos 
de acesso.

Acessos sobre cobre, rádio ou fibra ótica

Linhas de rede analógicas

Linhas RDIS básicas e primárias

Comunicações sobre IP

Tarifários adaptados ao perfil de consumo

Portabilidade da numeração

Numeração geográfica

Benefícios

Características



MeetIP

Sistema avançado de 
comunicação na cloud, sem 
investimento em equipamentos 
ou manutenção de hardware.

A sua implementação permite 
às organizações usufruírem 

de uma redução drástica nos 
custos operacionais e nos 
investimentos de capital, 
necessários para a correta 
gestão das infraestruturas 
que suportam as suas 
comunicações. 

Solução de comunicações 
convergentes

Atenda sempre - Utilize as funcionalidades avançadas 
da central telefónica virtual para criar regras de 
negócio à sua medida.  

Obtenha resultados - Forneça aos seus clientes 
melhores canais de contato, como o número de 
empresa e soluções de atendimento.

Esteja sempre disponível - Esteja sempre contactável 
com a app no telemóvel integrada com a central.

Saiba exatamente o que vai investir - Solução sem 
investimento inicial e com um valor fixo por utilizador.

Aumente a produtividade das equipas - Assegure a 
continuidade do trabalho dentro e fora da empresa.

Central telefónica unificada

Permite a transformação digital dos serviços 
de telecomunicações

Solução na cloud gerida num portal online 
ou no telemóvel

Sem investimento inicial, com valor fixo mensal

Compatível com diversas marcas de telefones 
e de softphones

Disponibiliza APP no telemóvel

Instalação e manutenção incluída

Integração e implementação rápida e fácil

Solução de teletrabalho e multi-site

Benefícios

Características



Números especiais

Os serviços de numeração 
especial oferecem a 
possibilidade de receber 
chamadas que são pagas na 
totalidade ou parcialmente pela 
sua empresa.

Ao retirar o custo da chamada 
do chamador promove o 
aumento do número de 
contactos efetuados para a sua 
empresa e oferece um melhor 
serviço aos seus clientes.

Facilite o contacto com os seus 
clientes

Números de fácil memorização

Números de contacto com custos reduzidos de 
ligação

Atendimento em vários pontos em função da hora 
do dia e localização

Existência de um número único de contacto para 
todo o país

Não implicam a instalação de equipamentos 
suplementares

Não implicam a alteração das configurações 
existentes

Receção de chamadas em qualquer número: redes 
fixas nacionais e internacionais

Este serviço oferece a possibilidade de receber na 
empresa chamadas pagas:

Na totalidade pela empresa - 800

Parcialmente pela empresa - 808

Na totalidade pelo chamador – 707

Na totalidade pelo chamador e com um potencial 
de receitas para a própria empresa – 760

Características



LISBOA - SEDE
Edifício Diogo Cão
Doca de Alcântara Norte
1350-352 Lisboa

PORTO
Centro Empresarial Lionesa
Rua da Lionesa 446,
Edifício c41 sala 4
4465-671 Matosinhos

+351 210 301 030
artelecom@artelecom.pt


