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PRTG Network Monitor inclui Application Server e Services 

Monitoring 

 
Sensores pré-configurados monitoram Mail Server, SharePoint, IIS 
Operation; Gerar estatísticas de execução garante o desempenho contínuo 

da aplicação 
 

27 de Novembro de 2012 – Paessler AG, empresa alemã especialista em 

soluções inovadoras de monitoramento de rede, anuncia novas funcionalidades e 

versatilidade em sua solução para monitoramento, o software PRTG Network 

Monitor.  

 

Além de fornecer continuamente as estatísticas e alertas para todos os 

dispositivos sobre a infraestrutura de rede direta, os sensores pré-configurados 

em aplicações e serviços do PRTG Network Monitor incorporam medidas de 

desempenho para estes serviços, em operações de monitoramento central. 

Quando aplicações e serviços estão inacessíveis ou limites são violados, o 

departamento de TI é imediatamente alertado, não apenas no que se refere ao 

serviço como um todo, mas também em relação aos aspectos individuais. 

 

“Como o monitoramento de parâmetros básicos através de uma rede é vital, 

quanto maior for o nível de detalhe melhor é o desempenho”, afirma Dirk 

Paessler, CEO da Paessler AG. “Como uma solução versátil, o PRTG Network 

Monitor pode ser ajustado de acordo com as necessidades de cada usuário, 

entregando monitoramento detalhado e alerta imediato para problemas de 

desempenho, não apenas para todo o tipo de dispositivos em uma rede, mas 

também informações agrupadas sobre aplicações ou serviços em execução nesta 

rede”. 

 

Sensores de Ping e tráfego, que mensuram o tempo de atividade de um 

dispositivo ou a largura de banda utilizada via SNMP, são os sensores mais 

‘populares’ do PRTG Network Monitor. Contudo, a solução também garante que 

todas as aplicações mais utilizadas estarão disponíveis e funcionando 

corretamente. Para isso, os administradores precisam apenas adicionar sensores 

de acordo com suas necessidades e, assim, os parâmetros vitais passam a ser 

imediatamente monitorados. A solução pode ser configurada para monitorar mail 

servers, SharePoint e Internet Information Services (IIS), backup systems, 

Windows security, databases e web applications, entre uma variedade de outros 

serviços. 
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Mail servers é uma das aplicações mais importantes para negócios, já que um 

sistema de e-mail de alto desempenho é essencial para a comunicação diária 

interna e externa de uma empresa. “Qualquer problema com a entrega e recepção 

de e-mails impactam não apenas os funcionários, como também a comunicação 

com fornecedores, parceiros e clientes”, diz Paessler. “Mail servers devem 

permanecer operando todo tempo para que negócios não sejam interrompidos”. 

 

PRTG Network Monitor pode rastrear tipos de servidores como POP3, SMTP e 

IMAP com sensores especiais, assegurando a sua disponibilidade. Além disso, 

sensores específicos para o servidor Windows Exchange podem monitorar as 

diversas filas de e-mail, prazos de entrega e de latência, entre outras variáveis. 

Um sensor dedicado ainda mostra a duração das filas de transporte, em 30 

diferentes filas, no servidor Exchange. 

 

O sensor IMAP, que foi recentemente adicionado a opção filtrar, permite aos 

administradores monitorar backups sem a necessidade de verificar e-mails 

individuais toda manhã. Administradores precisam apenas configurar software de 

backup para enviar e-mail para uma  conta de correio dedicada, que um sensor 

IMAP irá verificar regularmente por palavras-chave ou outros parâmetros. 

 

A solução também oferece SharePoint e monitoramento IIS, acompanhamento de 

serviços do Windows, bem como todas as bases de dados comuns, incluindo ADO 

interface support. Web applications podem ser monitoradas através de vários 

sensores http, evitando perda de rendimento causada por sites lentos ou 

inoperantes. 

 

A Paessler oferece mais de 150 tipos de sensores pré-configurados no PRTG  

para monitoramento centralizado e sistemas múltiplos em infraestrutura de TI 

heterogênea. Os clientes podem escolher os sensores mais relevantes para seu 

ambiente de rede,  seja através de descoberta de rede manual ou pela forma 

automática com auxílio da assistência em ‘3-cliques’ oferecido pela empresa. 

 

E, finalmente, o recurso “PRTG Maps” que combina, em tempo real, o status de 

monitoramento, gráficos e tabelas de todos os sensores de monitoramento em um 

aplicativo. Esta função utiliza layouts personalizados dos usuários assim como 

gráficos, ícones personalizados, linhas, objetos personalizados em HTML e fotos. 
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“O tempo de inatividade do sistema e o desempenho lento da rede é claro que 

impedem a produtividade e impacta negativamente nas receitas”, conclui 

Paessler. “Com o PRTG, quando uma aplicação ou um serviço de rede for 

comprometida de forma alguma, o departamento de TI ficará sabendo em 

segundos, prevenindo interrupções dispendiosas antes que possam causar danos 

à infraestrutura e aos negócios”.  

 

Para mais informações, visite o site 

www.paessler.com/blog/2012/11/13/prtg/monitor-applications-and-services-with-

prtg. 

 

 

Sobre a Paessler AG  

Paessler AG é líder na indústria por oferecer as soluções de monitoramento e teste de redes mais 

poderosos, acessíveis e fáceis de usar. O conjunto de software da empresa com os produtos certos 

oferece tranquilidade, confiança e conveniência para negócios de todos os tamanhos – de pequenos 

escritórios e home offices a grandes corporações, incluindo mais de 70% das empresas que figuram 

na Fortune 100.  

Baseada em Nuremberg, Bavária (Alemanha), o alcance global da Paessler inclui mais de 50 mil 

licenças vendidas e mais de 150 mil instalações ativas, incluindo seus robustos produtos freeware, 

com escritórios internacionais no Canadá, Reino Unido, Japão, Estados Unidos etc.  

Fundada em 1997, a Paessler AG continua sendo uma empresa privada e é reconhecida tanto como 

parceira de desenvolvimento da Cisco Technology quanto como parceira de aliança tecnológica da 

VMware.  

 

 
Mais informações: 
Paessler AG 
Bucher Str. 79a 
D-90419 Nürnberg 
 
Contato: 
Dorte Winkler 
Tel.: +49 911 93775-0 
Fax: +49 911 93775-409 
E-Mail: press@paessler.com 
www.br.paessler.com 

 


