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ANGOLA MUSIC AWARDS ONLINE
ATRAVÉS DA REDE DA MULTITEL
A Multitel foi o parceiro técnológico de um dos
maiores eventos de música Angolana.
A Gala do Angola Music Awards foi transmitida
via streaming através da plataforma de
internet da Multitel com qualidade de ligação
o que levou a um aumento significativo da
audiência do evento online.

Multitel patrocina
e participa na
5ª Edição
do Fórum banca
A Multitel apresentou as soluções de internet e
VPN na 5ªa Edição do Fórum Banca no passado
dia 8 de Julho, no Centro de Convenções do
Talatona, a Multitel esteve representada pelo
Conselho de Gerência.
O Fórum da Banca, foi organizado pelo Jornal
Expansão, tem como objectivo apontar
caminhos, sugerir procedimentos, atitudes,
comportamentos e contribuir para a afirmação
em Angola de Bancos sólidos e sustentáveis
para o financiamento da economia.
O programa desta VI edição incluiu uma Mesa
Redonda subordinada ao tema “Compliance
em Angola”, onde participaram gestores de Top
de alguns bancos angolanos.

JUNTOS POTENCIAMOS
OS SEUS NEGÓCIOS.
Na Multitel a supervisão e uma qualidade que permite que tenhamos os nossos serviços sempre disponíveis
para que possa focar as suas actividade nos seus clientes. Mantemos os nossos níveis de disponibilidade
equilibrados para assegurar que o seu negócio esteja sempre on.

Avarias Reparadas até 2h
Avarias Reparadas entre 2 e 4h
Avarias Reparadas entre 4 e 8h
Avarias Reparadas em mais de 8h
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MULTITEL REFORÇA
PRESENÇA EM BENGUELA
A Multitel lançou em Junho deste ano, os serviços de Internet e
VPN em Benguela e Lobito, com suporte em soluções de Fibra e
rede de última geração 4G.
As soluções Multitel são uma mais-valia para qualquer empresa
que pretenda internet de qualidade com custos controlados.
A empresa esta presente em Benguela, Lobito e Catumbela e já
liga mais de 16 empresas no ramo da Hotelaria, Serviços, Banca
construção e Saúde.
Se esta na Província de Benguela consulte as nossas soluções sem
compromisso contacte vendas@multitel.co.ao ou ligue para:
222 704 200 • 931 519 451 / 2 / 3 / 4 • 991 519 451 / 2 / 3

Como
o streaming
funciona?

Streaming significa ouvir música ou assistir a um vídeo em ‘tempo real’, em vez de baixar um arquivo em seu
computador e vê-lo mais tarde. Com vídeos na Internet e webcasts de eventos ao vivo, não há nenhum
arquivo para download, apenas um fluxo contínuo de dados. Algumas emissoras preferem o streaming,
porque é mais difícil para a maioria dos usuários de salvar o conteúdo e distribuí-lo ilegalmente.
Streaming é um desenvolvimento relativamente recente, porque a sua ligação de banda larga tem que ser
rápida o suficiente para mostrar os dados em tempo real.
Arquivos codificados para streaming são muitas vezes altamente comprimidos para usar o mínimo de
banda possível. Se houver uma interrupção devido ao congestionamento na internet, o áudio vai parar ou a
tela fica em branco. Streaming tornou-se muito comum graças à popularidade de estações de rádio e vários
serviços sob demanda de áudio e vídeo, incluindo Spotify, Last.fm, YouTube e iPlayer da BBC.
Atravéz da internet da Multitel pode fazer streaming com qualidade e sem qualquer interrupção.
Conheça as nossas soluções de conectividade internet sem qualquer compromisso em
vendas@multitel.co.ao ou ligue para 222 704 200 • 931 519 451 / 2 / 3 / 4 • 991 519 451 / 2 / 3

Para mais informações, entre em contacto com:

comercial@multitel .co.ao
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