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Paessler apresenta PRTG Network Monitor na Cisco Live San 

Diego  

 
Demonstrações acontecem ao vivo no estande da Paessler. Destaque para 
o novo tipo de sensor PRTG Network Monitor para Cisco Adaptive Security 

Appliances (ASA) 
 

SAN DIEGO, CA – Cisco Live, Estande #2626 – (11 de junho de 2012) – 

Paessler AG, especialista em soluções invovadoras de monitoramento de rede, 

participa da próxima edição da Cisco Live, que ocorre entre 10 e 14 de junho, no 

San Diego Convention Center. A equipe da Paessler estará no estande 2626 para 

fazer demonstrações ao vivo e tirar dúvidas sobre a última versão do programa 

PRTG Network Monitor. O público também vai receber respostas para desafios 

específicos de monitoramento de rede e conferir em primeira mão o novo tipo de 

sensor do PRTG Network Monitor para Cisco Adaptive Security Appliances (ASA). 

 

Sob seu modelo contínuo de implantação introduzido recentemente, os 

consumidores do PRTG Network Monitor se beneficiarão com a melhor e mais 

atualizada versão do software assim que ela esteja disponível e não terá mais que 

aguardar por um grande lançamento. 

 

“Estamos felizes com a oportunidade de encontrar profissionais de destaque na 

indústria, aprendendo sobre os problemas diários que enfrentam na gestão de 

complexas infraestruturas de TI e monitoramento de ambientes de rede”, afirma 

Dirk Paessler, CEO da Paessler. “O Cisco Live proporciona um incomparável 

fórum para compartilhamento de ideias e oportunidades e são inestimáveis em 

nossos esforços para antecipar, executar e lançar melhorias e recursos de uma 

forma contínua que atendam e superem as necessidades de usuários de 

monitoramento”, completa. 

 

Sobre as novidades da versão 12 do PRTG, destaque para o ‘Configuration Guru’, 

novos tipos de sensores e geomapas interativos. Além do Cisco ASA, a versão 12 

monitora o ‘estado de saúde’ do host VMware, processos SharePoint, IIS serviços 

web e conexões VPN. Opções SIP “Ping” em um SIP server e Google Analytics 

values e tempos de Ping medido através de um sistema remoto usando WMI. A 

última versão também inclui um tipo de sensor para monitorar XEN host servers. 

 

Quando a configuração do PRTG Network Monitor ocorre pela primeira vez, a 

‘Configuração Guru’ orienta de forma interativa os usuários através da 
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configuração inicial, automaticamente selecionando e configurando o primeiro 

conjunto de sensores baseado em um ambiente específico de rede. O maior 

recurso de geomapas permite a integração de mapas geográficos, incluindo 

MapQuest, com dados do projeto Open Street Map, Nokia Maps e CloudMade, 

além da já oferecida integração Google Maps. 

 

Para mais informações, acesse http://www.br.paessler.com  

 

Sobre 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, Alemanha, o alcance global da Paessler inclui mais de 

150 mil instalações ativas de produtos. Fundada em 1997, a Paessler AG continua sendo uma 

empresa privada e é reconhecida tanto como parceira de desenvolvimento da Cisco Developer 

Network quanto da VMware Technology Alliance Partner. Para mais informações, acesse 

http://www.br.paessler.com 
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