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Sobre nós!

Catálogo de soluções

Criada para atender você!

Soluções em 
conectividade 
e segurança
Desde 2004, por meio de uma rede 
própria robusta e segura, a Telium 
tem conectado empresas às suas 
unidades, aos seus clientes e ao 
mundo.

Com DNA corporativo, viabilizamos 
a transformação digital através de 
soluções de Telecom, Data Center e 
TI impulsionando a competitividade 
de nossos clientes.

Página 04 Página 05

A melhor
experiência

Know-How

Desde de 2004, a Telium atua no 
mercado conectando empresas 
ao mundo.

Adequada e otimizada para todos 
os tipos de internet.

Infraestrutura própria

Atendimento personalizado em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul.

Presença

Com maior nível de sla - 99,7%, equipe 
própria, links redundantes e soluções 
de segurança.

AllWaysON

A Telium oferece diversas soluções em conectividade e segurança que cabem 
no seu bolso.  Sempre com a qualidade e a eficiência que sua empresa precisa!

Rede própria de backbone 
óptico ao longo de 7.500 Km, 

interconexões com a IX.br.

Largura de banda

Data Centers interligados. 
Conexões com os principais 

backbones do Brasil.

Data Centers

Sua empresa mais protegida  
com Firewall, Anti-DDoS e 

links redundantes.

Segurança

Mais de 500 POPs 
distribuídos pelas principais 

cidades do país.

POPs



Conectividade
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Muito mais
conectividade

Tenha a melhor experiência em 
conectividade segura para 

o seu negócio!

teliumlinkdedicado

Conexão rápida de alta performance, 

segura, com banda 100% garantida, 

upload e download simétricos,                       

conexão com os principais                                    

provedores de internet do país,                                

suporte e monitoramento 24x7x365.

teliumlinktemporário

Seu evento 100% conectado!                         

Fazemos a transmissão de eventos 

culturais, esportivos, shows ao vivo, 

feiras e congressos, com rack                        

completo, agilidade na instalação e 

suporte especializado.

teliumconteúdo

Conectividade e economia para o  

seu negócio. Fique conectado com os 

principais players de entretenimento 

do mercado e melhore a qualidade 

de tráfego para seus clientes. Menos 

latência, perdas de pacotes e mais 

velocidade, com custo mais acessível 

que a banda de internet.

teliumlan-2-lan

Conectividade ponto-a-ponto, com 

alta capacidade de interconexão 

entre unidades da mesma empresa e 

conexão segura para todas as                             

informações que trafegam na rede.
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teliumcloudexchange

Conexão direta com mais de 60                   

clouds e provedores globais, melhor 

desempenho de aplicações em nuvem 

e ambiente seguro para aplicações na 

rede local (LAN).

Conectividade

teliumlinkbackup

Sua internet sempre disponível.   Ideal 

como solução de link de contingência 

com custo reduzido.  Aplicável para 

Lan-2-Lan e link dedicado.
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Segurança
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Proteção
na medida

THIS - Telium High Intelligence Security
O seu jeito seguro de se conectar 

com o mundo!

teliumfirewall

Segurança Fortinet para sua rede com 

detecção proativa de ameaças, proteção 

antivírus centralizada, controle de 

acesso por aplicação e  proteção de  

vazamento de dados.

teliumanti-ddos

Segurança UPX contra ataques                  

massivos, com mitigação personalizada, 

automatizada, perto da origem e de 

baixa latência. A sua rede fica disponível 

mesmo durante a mitigação.
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Outsourcing

Seus dados
sempre disponíveis

Com a Telium, sua empresa
AllWaysON!
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teliumcolocation

Seus servidores em ambiente seguro e 

controlado, com conectividade física 

aos principais players do mercado, 

sistema de entrada de energia robusto 

e redundante, incluindo nosso sistema 

avançado de prevenção de incêndio.

teliumcloud

Armazene seus dados na nuvem e 

tenha suporte a endereçamento IP 

exclusivo, protegidos por firewalls 

independentes. Cloud Server de 

512MB à 32Gb.

teliumservidor

Economize investimento em hardware 

e hospede seus dados em um de 

nossos 6 datas centers próprios, com 

altíssimo grau de segurança e                             

confiabilidade, além de sistemas de 

energia e conectividade redundantes.

teliumoutsourcing

Com o Telium Outsourcing, sua empresa  

conta com uma grande diversidade de 

equipamentos e acessórios de TI ao seu 

dispor. A redução de custo também é 

gerada com a eliminação de gastos com 

manutenção.
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Outsourcing

teliumbackup

Seus dados protegidos e sempre 

disponíveis, com possibilidade de 

inclusão controlada e automática de 

novos usuários, integração com o 

Active Directory e cópia incremental, 

diferencial ou total.

teliumgerenciamento

Aproveite toda experiência da Telium 

e tenha ao seu dispor um time                               

especializado 24x7x365. Reduza os 

seus custos com monitoramento,                                

manutenções inesperadas, diminua as 

paradas não programadas e tenha 

notificações instantâneas em caso de 

falhas de todo seu parque tecnológico.

teliumpabx

Sistema de telefonia completo que 

sua empresa precisa. Com tecnologia 

de ponta permite a integração com 

PABXs convencionais, não sendo 

necessária a troca de todo o seu 

parque de telefonia atual.

teliume-mailmkt

Disparar seu email marketing nunca 

foi tão fácil. Avance na nutrição de 

seus Leads e tenha a possibilidade de 

fazer disparos em massa de forma 

ágil, econômica e customizável.

Economize investimento em hardware 

e hospede seus dados em um de 

nossos 6 datas centers próprios, com 

altíssimo grau de segurança e                             

confiabilidade, além de sistemas de 

energia e conectividade redundantes.



São Paulo

(21) 3032.9940
Av. Rio Branco, 89 | 29° andar | Centro

Rio Grande do Sul


