
ESTUDO DE CASO

Uma comunicação sem falhas e sem ruídos é essencial em um mundo 
conectado. Desta forma, a TELLFREE, operadora de telefonia IP, asse-
gura a seus clientes 100 % de conexão com o suporte do software de 
monitoramento de rede da Paessler AG.

No mundo globalizado a distância não é mais considerada um problema. Afinal, a inter-
net somada com as novas tecnologias tem possibilitado uma melhor comunicação entre 
as pessoas e facilitando relacionamentos e negócios no mundo todo. 

Pensando em manter esses diálogos ininterruptos e sempre com ótima qualidade, a 
TELLFREE, uma empresa provedora de soluções de comunicação através da telefonia 
IP, investiu no PRTG Network Monitor, ferramenta de monitoramento de rede da empre-
sa alemã Paessler AG, para visualizar todo o sistema a fim de evitar quedas de conexão 
e quebra de links. 

“Nossa equipe realizou inúmeras tentativas com outras plataformas de monitoramen-
to que pecavam em algo e nunca satisfaziam as nossas necessidades por completo. 
Somente depois de muita pesquisa e de avaliar a análise dos outros usuários é que 
optamos pelo PRTG. A possibilidade de testá-lo, gratuitamente, possibilitou verificar a 
solução na prática. Hoje, o software supre as exigências da TELLFREE e a necessidade 
dos nossos clientes também”, conta Daniel Duarte, presidente e fundador da TELL-
FREE. 

A TELLFREE é uma companhia de médio porte que atua no mercado de Telefonia IP 
desde 2005. Com um crescimento exponencial, a empresa possui infraestrutura técnica 
instalada nas principais cidades do país, com uma grande área de cobertura nacional. 
Além disso, é uma operadora que trabalha com o selo da Anatel, detentora de licença 
de SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) por atender a todas as exigências regu-
latórias para prestação de serviços diferenciados no mercado de TI e Telecom.

Com o PRTG instalado em um servidor de 64 bits do Windows Server 2012 R2 com pro-
cessador Intel Xeon CPU E5620 2.40 GHz, RDPUDD Chainted DD e 16 GB de memória 
RAM, a TELLFREE passou a controlar todos os servidores e as aplicações hospedadas 
tanto em seu data center como no dos seus clientes. Assim, o PRTG monitora, princi-
palmente, os links de internet, Switches, Routers, equipamentos Voip / Cisco e Centrais 
IP, interna e externamente, através dos sensores como o Ping, SNMP, Traffic IN / OUT, 
temperatura, consumo de memória entre outros.

PRTG Network Monitor 
ajuda TELLFREE a 
garantir conexão entre 
pessoas e empresas 

Ganho acima de 50 % com relação à 
visualização de alarmes e ações, paliati-
vas ou finais, sobre estes.”

Daniel Duarte, presidente e  
fundador da TELLFREE
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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 Solution 
Partner Program e VMware Technology 
Alliance Partner.
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SOBRE A TELLFREE

Criada em 2005, a Tellfree está presente em todo o Brasil. Tem a maior infraestrutura 
de redes (POPs) do segmento de voz sobre IP, instalada em datacenters padrão Tier 
3, o que garante a segurança do sistema. Os serviços são 
baseados em conceitos de cloud computing e SaaS, o que 
permite gerenciamento de TI simplificado, com flexibilidade 
e escalabilidade. A empresa ainda possui licença SCM 
(Serviços de Comunicação Multimídia) fornecida pela ANA-
TEL, órgão regularizador. Visite o site www.tellfree.com.br

“Ao criarmos uma biblioteca contendo os nossos clientes, dentro do PRTG, passamos a 
receber relatórios semanais e mensais sobre o status de cada um deles de forma perso-
nalizada. Dessa forma o nosso time controla tudo o que acontece nos equipamentos e 
nas redes. Esse detalhamento, sem dúvida, foi um dos fatores decisivos na implemen-
tação do PRTG em nossa empresa”, lembra Daniel Duarte.

Por meio de interfaces de usuário Web, Win-Gui, iPhone App e em especial a Enterprise 
Console da ferramenta PRTG, a TELLFREE monitora a qualidade de um link, assim 
como verifica se o cliente está inativo (sem tráfego ou com o seu link down) antes que o 
próprio cliente perceba, de forma a agilizar a correção, evitando maiores consequênci-
as. Por isso, a realização de testes remotos faz parte das atividades rotineiras da equipe 
de TI.

Dentre os muitos benefícios citados com o uso do PRTG, Duarte destaca também “gan-
ho acima de 50 % com relação à visualização de alarmes e ações, paliativas ou finais, 
sobre estes”. Isso possibilita à TELLFREE oferecer maior controle dos serviços prestados 
aos seus clientes, garantindo a qualidade nas chamadas feitas através do computador, 
do telefone, smartphone ou até do PABX IP Virtual para todo o Brasil e exterior, o que é 
o foco da TELLFREE.

A interface web do PRTG oferece visibilidade e controle total.


