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Software de monitoramento PRTG é avaliado como  

‘poderoso e fácil de usar’ 

 
PRTG Network Monitor se destaca entre os usuários por sua clareza e 
também pelo preço acessível 
 

31 de Janeiro de 2013 – A Paessler AG, especialista alemã em soluções para 

monitoramento de rede, tem trabalhado muito para otimizar a facilidade de uso 

do software PRTG Network Monitor, e as últimas pesquisas mostram que os 

esforços empregados já estão dando frutos. A empresa foi considerada pela 

Enterprise Management Associates (www.enterprisemanagement.com), um dos 

players mais importantes do mercado com ótima avaliação na categoria "Medium 

Deployments".  

 

Em seu relatório EMA Radar for Enterprise Network Management Systems, 

diversas soluções de monitoramento foram testadas comparando os seguintes 

fatores: implantação e administração; arquitetura e integração; funcionalidade; 

vantagem de custo; e força do fornecedor. Além disso, os especialistas da EMA 

incluíram pesquisas com clientes, parceiros de canais e fornecedores em seus 

relatórios.  

 

Dentre os pontos fortes destacados do PRTG Network Monitor, o preço acessível 

(custo de implantação) foi um dos itens mais mencionados. A política de preços 

da empresa é clara e transparente e a cobrança se dá em função da quantidade 

de sensores que o cliente opta para utilização, por isso teve grande destaque na 

comparação com outros modelos. Os entrevistados elogiaram os diversos recursos 

que estão inclusos em cada licença do software, uma vez que a Paessler segue a 

estratégia all-in.  

 

Aos administradores de TI são oferecidas diversas interfaces de usuário, por 

exemplo, é possível verificar o status de toda a rede através de um app iOS ou 

Android. A instalação rápida e fácil da solução e suas opções de gerenciamento 

na nuvem também foram positivamente elogiadas. Por tudo isso, os analistas do 

EMA avaliaram o PRTG como um software “poderoso e fácil de usar". 

 

Facilidade de uso que convence 

 

Em uma pesquisa realizada pela Paessler em setembro com aproximadamente 

800 clientes, cerca de 96% dos entrevistados avaliaram o fator usabilidade como 
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uma importante vantagem do PRTG. Outros benefícios apontados pelos clientes 

foram a possibilidade de economizar tempo em termos de gerenciamento de rede 

(94,5%) e o baixo tempo de instalação (86,1%).  

 

Atualmente, 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. 

 

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 

 


