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Com o intuito de melhor monitorar toda a infraestrutura de TI, redes, internet e WIFI, 
a equipe de TI do Colégio Visconde de Porto Seguro, de São Paulo, escolheu o PRTG 
Network Monitor, da Paessler AG, especialista em monitoramento de redes, como fer-
ramenta de uso constante para prevenção de incidentes. 

O primeiro contato com o software veio por meio da versão gratuita que disponibiliza 
100 sensores para monitoramento de rede, o que permitiu verificar na prática a sua 
funcionalidade, aliada à facilidade de implementação e configuração, escopo de recur-
sos e o custo acessível para aquisição de licenças com mais sensores. Tais aspectos 
foram levados em consideração para tomada de decisão final pela equipe interna de TI. 

“Bastou uma pesquisa online para termos acesso às informações necessárias sobre 
a solução da Paessler”, afirma Júlio César Benedito, gerente de infraestrutura de TI 
do Colégio Visconde de Porto Seguro. “Na prática, os Indicadores de Desempenho 
de Processos do PRTG (em inglês, KPI - Key Performance Indicator), mostraram-se 
eficientes para prevenção e redução de tempo utilizado na resolução de incidentes. 
Anteriormente, utilizávamos outro software e pela facilidade de implantação do PRTG a 
opção pela mudança veio naturalmente, uma vez que não há necessidade de contratar 
uma consultoria”, reforça o gerente.  

Colégio Visconde de 
Porto Seguro monitora 
infraestrutura de TI com o 
PRTG Network Monitor

Com a utilização da solução da Paessler, a instituição de ensino reduziu em  
mais de 50% o tempo gasto na administração das ocorrências.

Cerca de 2.300 sensores configurados monitoram switches, roteadores,  
consumo de banda larga e links, servidores, websites, syslog, entre outros.



PÁGINA 2 DE 3

ESTUDO DE CASO

Benefícios
A conectividade em todos os ambientes nos três campi espalhados em São Paulo e na 
cidade de Valinhos (SP), além da tecnologia streaming para transmissão de palestras 
ao vivo, são recursos importantes e primordiais para o projeto pedagógico do Colégio 
Visconde de Porto Seguro, que é sempre atualizado para atender às demandas do 
século XXI – era da interculturalidade, das conexões, do conhecimento, da tecnologia 
abrangente e dos desafios de criar uma visão de mundo compatível com a sustentabi-
lidade do planeta.

“O maior benefício alcançado com a utilização da ferramenta PRTG foi a redução no 
tempo de administração e aumento da disponibilidade dos serviços. Na maioria dos 
incidentes, restauramos os serviços antes da percepção do usuário. Com o monitora-
mento do ambiente de forma centralizada, chegamos a economizar mais de 50% do 
tempo gasto inicialmente, já que conseguimos uma identificação rápida dos incidentes 
por meio dos mapas de visualização e tickets por e-mail”, afirma o diretor de TI do 
Colégio Visconde de Porto Seguro, Alexandre Marcondes, destacando o servidor Syslog 
como exemplo de uma das aplicações adicionais que se tornou possível com o PRTG. 
Entre os recursos mais importantes permitidos com a ferramenta estão o monitoramen-
to de links (lan to lan e internet).

O PRTG foi customizado para melhor atender aos objetivos da área de tecnologia da 
instituição de ensino. “Personalizamos os mapas de visualização, optamos por avi-
sos sonoros, por e-mails e inserção de MiBs personificadas”, acrescenta Benedito. 
“Utilizamos ainda o PRTG em várias interfaces de usuário: Web-Interface, WIN-GUI, 
Mobile-Interface, iPhone App e Enterprise Console”.

A ferramenta PRTG foi instalada no equipamento Intel Xeon E5645 – 2.40GHZ, 8GB 
RAM e 400GB HD, rodando no sistema operacional Windows Server 2012 R2 Stan-
dard. Assim que foi verificada a sua praticidade, aos poucos, foram sendo instala-
dos cada vez mais sensores. “Hoje, já são cerca de 2.300 sensores que monitoram 
switches, roteadores, pontos de acesso, consumo de banda larga e links, servidores, 
websites, syslog, etc”, explica Benedito.

Para o monitoramento de servidor virtualizado, Windows Server com a plataforma 
Hyper-V, são utilizados os sensores do PRTG: Hyper-V® Server e o syslog que monito-
ram o serviço de replicação do Hyper-V.
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SOBRE A PAESSLER AG

O premiado PRTG Network Monitor 
da Paessler é uma poderosa solução 
de Monitoramento Unificado, de cus-
to acessível e de fácil utilização. Ele é 
extremamente flexível, uma solução 
universal para monitoramento de Infra-
estrutura de TI, atualmente utilizado por 
organizações e empresas de todos os ta-
manhos e segmentos. Mais de 150.000 
administradores de TI de mais de 170 
países contam com o PRTG  para terem 
tranquilidade, confiança e comodidade. 
Fundada em 1997 e baseada em Nu-
remberg na Alemanha, a Paessler AG 
opera até hoje como empresa privada e 
é  parceira dos programas Cisco Solu-
tion Partner Program e VMware Techno-
logy Alliance Partner.
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SOBRE O COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

O Colégio Visconde de Porto Seguro fundado em 1878 em São Paulo, funciona em 
três campi: Campus Morumbi, Panamby e Valinhos, que atendem um universo de 10 
mil alunos nos ensinos Fundamental e Médio. A Fundação Visconde de Porto Seguro, 
mantenedora do Colégio, emprega atualmente 1.700 colaboradores. A instituição é 
uma das 142 escolas alemãs localizadas fora da Alemanha e consideradas de excelên-
cia pelo governo alemão. Também é certificado pelo Programa das Escolas Associadas 
da UNESCO, pela Fundação Alemã Casa do Pequeno Cientista, 
que o capacita a preparar professores para o trabalho de edu-
cação para ciência com crianças de 3 a 6 anos, e pela Apple 
Distinguished School. A instituição possibilita ainda aos seus 
alunos certificações de proficiência em três idiomas (alemão, 
inglês e espanhol). Saiba mais em www.portoseguro.org.br

O Colégio de educação infantil, ensino fundamental e médio que completa 139 anos 
em 2017, funciona em três campi: Campus Morumbi, Panamby e Valinhos, que aten-
dem a um universo de 10 mil alunos, numa área de mais de 350.000 m² e variados 
espaços de aprendizagem. A Fundação Visconde de Porto Seguro, mantenedora do 
Colégio, emprega atualmente 1.700 colaboradores.


