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Módulos adicionais podem ser integrados ao  

software de monitoramento de rede PRTG 

 
Parceiros podem desenvolver soluções complementares para atender às 
necessidades específicas de seus clientes 
 

15 de Janeiro de 2013 – Com o intuito de auxiliar os administradores de rede no 

monitoramento de ambientes cada vez mais complexos, o software PRTG Network 

Monitor, da empresa alemã Paessler AG, além de possuir mais de 150 diferentes 

tipos de sensores adequados aos principais sistemas de uso padrão, também 

permite o desenvolvimento e integração de soluções individuais graças aos 

sensores personalizados do software e de expansões com API (Application 

Programming Interface) aberta. O PRTG pode ser complementado de forma 

flexível pelo próprio executável e arquivos de script e todas as funções do 

software estão compatíveis com esses dados.  

 

Dessa forma, os parceiros da Paessler AG podem autodesenvolver e 

complementar o alcance dos sensores do PRTG de acordo com as necessidades 

específicas de seus clientes. Como fez a Compus Computer GmbH, por exemplo, 

ao apresentar recentemente um módulo do software "CheckEVA", específico para  

“StorageWorks Enterprise Virtual Array" (EVA), da Hewlett-Packard (HP). Esse 

módulo permite aos usuários monitorar todos os números de unidades lógicas 

(LUNs – Logical Unit Numbers) e a carga de trabalho do controlador no PRTG. Os 

especialistas da Compus também desenvolveram o “CheckBE” . O módulo do 

software é utilizado para monitorar todas as tarefas de backup da Symantec 

Backup Exec e, com isso, o status das mensagens pode ser exibido e editado 

diretamente no sistema PRTG. 

 

“Desenvolvemos inicialmente os plug-ins de acordo com o contexto do projeto 

para o cliente”, explica o diretor da Compus Computer  GmbH, Bernd Huber. “A 

simples implementação nos convenceu e então começamos a projetar módulos 

adicionais para atender as nossas próprias necessidades.” 

 

Soluções SAP 

Outro projeto que merece destaque foi desenvolvido pela empresa alemã ICON 

Software GmbH. A empresa utilizou sua expertise em sistema SAP para 

desenvolver um conjunto de mais de 50 diferentes sensores que podem ser 

integrados ao PRTG, como um sensor do tipo programa/script.  Utilizando o 
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“profiler” incluso, mais sensores do ambiente SAP podem ser gerados, agrupados 

e aplicados de forma simples no software.  

 

“Com o PRTG Network Monitor não são necessárias intervenções nos sistemas 

envolvidos, assim como nenhum software agent é requerido. Nossos sensores SAP 

para PRTG são módulos menores de aplicação em C-base, com Remote Function 

Call que registra os resultados e os coloca disponíveis no formato XML para 

PRTG. Assim, mesmo sem se envolver no sistema SAP, localmente e 

remotamente, estarão integrados à rede de monitoramento central”, afirma o CEO 

da ICON Software GmbH, Ernst Baumann.  

 

“O desenvolvimento de módulos adicionais por meio de nossos parceiros mostra 

que o PRTG pode ser adaptado para ambientes individualizados, o que garante o 

surgimento das mais variadas e personalizadas aplicações”, afirma Dirk Paessler, 

fundador e CEO da Paessler AG.  

 

Sobre o PRTG Network Monitor 

É uma avançada solução de monitoramento de rede ‘fácil de usar’. Recursos 

incluem: acompanhamento ativo/inativo, tráfego e monitoramento de uso, alertas 

instantâneos, análise e relatórios e ‘failover clustering’. Usuários podem 

monitorar suas redes usando mais de 130 tipos de sensores (ex.: SNMP, WMI, 

packet sniffing, NetFlow, PING, HTTP, FTP, VMware, SSH, VoIP, etc.).  

 

Para a primeira instalação, o software conta com o recurso “Configuration Guru” 

que faz perguntas-chave sobre o ambiente de rede correspondente e nesta base 

seleciona os melhores ajustes – incluindo a opção e configuração do primeiro 

conjunto de sensores.  

 

Para redes distribuídas (globalmente), há também remote probes, assim como o 

recurso “geomapas”. Mapas geográficos de diferentes provedores podem ser 

integrados, incluindo o MapQuest com dados do Open Street Map, Nokia Maps, 

CloudMade e Google Mapas. Com este recurso, o administrador consegue 

visualizar como está o funcionamento de suas redes em um único mapa 

codificado por cores. 

 

O PRTG Network Monitor está disponível tanto para Freeware como para versões 

comerciais. Sem precisar de add-ons ou extras. O software possui versões para 

atender desde pequenas empresas até grandes corporações, com opções variadas 
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de sensores e preços. Para mais informações, acesse o site 

http://www.br.paessler.com/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 

 


