
Faça seu provedor crescer

Quais vantagens em 
participar em um PTT?

Obs: Você só pode entrar em um PTT se você for um AS.



Edmilson José de Almeida Filho

 Consultor e Gestor ISP
 Suporte a Provedores desde 2001
 Suporte Linux desde 2001
 Suporte Mikrotik desde 2007



VISÃO

A forma com a internet hoje esta sendo distribuída muda o cenário de 
conexões. Um provedor precisa está atendo ao mercado para se adaptar 
as novas exigências e tendências. 



Participar em um PTT tem vantagens?

As aplicações de sites, de empresas, etc, 
estão na internet. A internet em si é uma 
grande nuvem que possui varias redes 
interligadas. Por isso, encontrar os lugares 
onde estas aplicações estão de forma mais 
curta tornará o acesso mais rápido pra o 
usuário. As Telecomunicações estão 
investindo nisso. Por isso, hoje existe o 
conceito de PTT.



DEVO INVESTIR?

Consultoria EdmilsonT.I



















Por isso, muitas operadoras conseguem oferecer alta banda larga, pois estão 
conectadas em lugares que tem acessos mais rápidos aos conteúdos.



POR ISSO, INVISTA NO PTT.

1. Acesso mais rápido aos conteúdos do grande 
provedores de internet.

2. Compartilhamento de transito para provedores que 
estão distantes por meio da infraestrutura.



Contrate nossa consultoria

Em caso de dúvidas, contrate nossa consultoria. Configuramos seu 
sistema para conectar-se ao PTT e garantindo uma boa qualidade 
do sistema, seguindo as instruções para se trabalhar com asn.

Seja qual for sua necessidade, poderá contar com nossa 
consultoria ou serviços em mão de obra. 



Site: www.edmilsonti.com.br
Email: edmilson@edmilsonti.com.br
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