
Consiste no fornecimento de serviço de acesso
gerenciado à Internet, no modelo de internet
dedicada, via rede de governo, garantindo
conexões de alta velocidade com
disponibilidade de acesso 24×7, segurança e
desempenho.

 A PRODAM mantém infraestrutura central de rede (backbone) e link dedicado de conexão com a 
Internet com uma banda total de 3 Gbps com mecanismo de defesa contra ataques de negação de 
serviço, permitindo disponibilizar para seus clientes acesso de alta disponibilidade à internet. 

 Entre as características principais do serviço, destacam-se:

• Fornecimento de proteção contra ataques de negação de serviços;
• Garantia de disponibilidade de 99,7% para Download e Upload;
• Monitoramento da disponibilização do serviço ao cliente; 
• Fornecimento de relatório de consumo de banda.
• Serviço de IP Dedicado;
• SLA de atendimento e garantia de nível de serviço;
• Menor tempo de resposta a acesso a sistemas de governo;
• Conexões duplas de alta velocidade com a operadora de telecomunicação;
• Servidores de DNS redundantes;
• Solicitação de domínio .am.gov.br.

1.1 Característica do serviço

1. A solução

Acesso gerenciado à

Internet



Conexão ponto a ponto via fibra ótica com a PRODAM

Pré-requisito

1.2 Tipos de contratação

• Data Center consolidado, robusto, escalável e protegido contra ataques, intempéries e 
instabilidades elétricas.
• Empresa local com 50 anos de experiência em serviços de tecnologia da informação;
• Equipe técnica capacitada para projetar ou implantar a solução que você precisa;
• Monitoramento proativo de ativos e serviços;
• Possibilidade de integração com outros sistemas de governo (no caso de órgãos públicos)
• Acesso direto e seguro via Rede de Governo.

Benefícios e Diferenciais

•  Serviço de Gestão de Segurança e Ativos de Rede
• Hospedagem de Servidores em nuvem (Cloud Prodam)

Serviços opcionais

Planos

1

2

3

4

De 10 a 30 Mbps
De 30.1 a 100 Mbps

De 100.1 a 400 Mbps

Acima de 400 Mbps

Bandas
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