
 

BOXWARE ASSINA ACORDO COMO DISTRIBUIDOR DAS SOLUÇÕES DE MONITORAMENTO DA PAESSLER AG NO 

BRASIL 

 

Boxware assina acordo como 

distribuidor das soluções de 

monitoramento da Paessler AG no Brasil 
 

O distribuidor atuará como difusor de tecnologia para revendas em todo o País. 

 

São Paulo e Nuremberg, Alemanha – (07/01/2016) – A Paessler AG, especializada em soluções para monitoramento de 

redes, assinou contrato de distribuição das licenças do software PRTG Network Monitor no Brasil com a Boxware. Dessa 

forma, a Boxware passa a disponibilizar ao mercado as soluções da Paessler à toda a sua rede de revendedores, em várias 

cidades do país. 

 
“O acordo com a Paessler é uma ótima notícia para nós, para nossa rede de revendedores e para os consumidores 

corporativos que atendemos em todo o país”, diz João Domingues, CEO da Boxware. “A linha de produtos Paessler para 

monitoramento no formato 24 por 7 de infraestrutura de redes se agrega como diferencial único ao nosso portfólio de 

soluções, e sua importância em geração de negócios será fundamental para o crescimento da Boxware no ano fiscal de 

2016. Nossa expectativa é que ela impacte positivamente em 10% nosso faturamento no próximo ano.” 

 

“O compromisso em fazer da Boxware nosso distribuidor no Brasil é atender cada vez melhor os canais, além de ampliar e 

otimizar a nossa rede de parceiros, alcançando novas regiões e cidades”, afirma Jürgen Thiel, gerente de desenvolvimento 

de negócios para o Brasil. 

 

“A opção pela Boxware veio naturalmente após avaliarmos as várias opções existentes. Trata-se de um parceiro 

compromissado em direcionar o foco apropriado para que o mercado nacional compreenda o alcance de todas as 

possibilidades oferecidas pela solução de monitoramente de rede PRTG e assim, possamos alcançar nossos objetivos”, 

acrescenta. 

 

Os revendedores que já comercializam as licenças da solução PRTG no Brasil continuam a desempenhar papel fundamental 

em todo o ciclo de vendas e poderão adquirir as soluções de monitoramento PRTG por meio da Boxware ou diretamente da 

Paessler AG. 
 

Hoje, a Boxware possui uma rede ativa com 180 revendedores corporativos em diversas cidades, o que irá ajudar a Paessler 

AG a atender prontamente a todos os clientes, difundindo para as empresas de todos os portes a importância da prática do 

monitoramente de seus dispositivos e infraestruturas de TI.  
 

 

Sobre a Paessler AG 

O premiado PRTG Network Monitor da Paessler é uma poderosa solução de Monitoramento Unificado, de custo acessível e 

de fácil utilização. Ele é extremamente flexível, uma solução universal para monitoramento de Infraestrutura de TI, 

atualmente utilizado por organizações e empresas de todos os tamanhos 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 Nuremberg 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. 

http://br.paessler.com/br


 

Aprenda mais sobre a Paessler e o PRTG em www.br.paessler.com.  

 

 

Business Development Manager Brazil, Paessler AG 

Sobre a Boxware 

Fundada em 2009, a Boxware é hoje referência em distribuição de software para os mercados corporativo e de varejo. 

Através de parcerias com 14 fabricantes internacionais, a empresa representa e distribui no Brasil softwares de primeira 

linha, garantindo atendimento one-to-one a seus revendedores e apoio personalizado tanto para a divulgação quanto para 

a comercialização de seus produtos. Atualmente, a Boxware conta com mais de50 famílias de software em seu portfólio, 

distribuídos ao mercado local por uma rede com mais de 300 revendedores e pontos comerciais como redes de livrarias e 

lojas físicas e virtuais de produtos de informática. Saiba mais em   www.boxware.com.br 
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