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Paessler AG aprimora o PRTG Network Monitor  

para dispositivos Android e iOS 
 

Aplicativos móveis ganham novas funcionalidades para facilitar o trabalho dos 

usuários. Além disso, a empresa apresenta o novo aplicativo PRTG Mobile Probe 

para Android que monitora o desempenho da rede móvel da empresa 

 

24 de fevereiro de 2014 - A Paessler AG, especialista em soluções inovadoras de 

monitoramento de rede, anuncia novas e revisadas funcionalidades do PRTG 

Network Monitor para dispositivos móveis. Tanto o aplicativo para Android, quanto 

para iOS são equipados com os recursos mais avançados e convenientes, 

proporcionando aos profissionais de TI a possibilidade de interagir com o PRTG 

Network Monitor por meio de seus dispositivos móveis. Além disso, o novo PRTG 

Mobile Probe para Android torna visível fatores críticos de desempenho da rede 

móvel da empresa. 

Um aplicativo do PRTG Network Monitor para o Windows Phone está em teste. A 

versão beta está disponível para download gratuito na Windows Phone Store. 

“Nosso produto se diferencia de outras ofertas do mercado. Com certeza este é 

um marco no segmento móvel,” declara Dirk Paessler, fundador e CEO da 

Paessler AG. "Os novos aplicativos oferecem aos clientes maior mobilidade. É uma 

plataforma ideal para expansão e para observação constante da infraestrutura de 

TI". 

PRTG para iOS 

Os usuários da Apple poderão experimentar um aplicativo completamente novo. O 

PRTG foi refeito para dar aos administradores de TI ainda mais acesso aos dados 

de monitoramento de rede. O aplicativo oferece gráficos e mapas de visão geral 

sobre registros do PRTG e permite que o usuário aceite os alarmes ou pause o 

monitoramento se o desejar. 

Com o iOS 7, o aplicativo verifica o servidor PRTG periodicamente, em segundo 

plano, e mostra rapidamente os alarmes criados, ao invés de usar e-mail ou SMS. 

Clicando sobre o alarme é possível ver qual área foi afetada e os detalhes mais 
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importantes, como quando chegou o alerta, se há mensagens associadas, gráficos 

correlacionados e se outros dispositivos foram afetados. 

 

O aplicativo está disponível gratuitamente na Apple iTunes Store. Para fazer o 

download, acesse  https://itunes.apple.com/app/iprtg/id326306472 

PRTG para Android 

Para os usuários do Android, o PRTG oferece interface redesenhada e novos 

recursos. Por exemplo, o aplicativo suporta o novo sistema “Ticketing” que 

substituiu o "ToDo". Em seus dispositivos móveis, os administradores recebem 

alerta de alarmes, avisos de acontecimentos incomuns e também novos tíquetes. 

O aplicativo também serve para tablets e TVs com sistema Android, mostrando o 

status do sensor global em close-up com visibilidade “dashboard”. Essa 

visibilidade permite verificar a infraestrutura de TI por meio de um monitor ou a 

partir do próprio escritório de suporte de TI. Outra novidade é o registro no 

aplicativo. A partir de agora os usuários podem realizar a leitura de um código QR 

em sua página de usuário na interface de web do PRTG. Dessa forma, o usuário 

fica registrado e não precisa mais digitar endereços IP, senhas ou nomes de 

usuários. 

O PRTG para Android pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store. Para 

fazer o download, acesse 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paessler.prtgandroid 

PRTG Mobile Probe para Android 

O novo aplicativo PRTG Mobile Probe para Android possibilita aos administradores 

uma visão sobre o desempenho da rede a partir de um dispositivo móvel. Esta 

sonda para Android executa processos de monitoramento e envia os resultados 

para o servidor central do PRTG. 

A sonda para Android complementa a sonda local fornecendo novas perspectivas 

sobre a rede. Uma vez instalada no dispositivo móvel, ela conecta-se à rede via 

WLAN e coleta informações de monitoramento como, por exemplo, solicitações de 
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ping ou tempos de carregamento de websites. Se o dispositivo suporta esta 

funcionalidade, os usuários também podem monitorar parâmetros ambientais, 

como temperatura, pressão e umidade do ar, bem como verificar o nível da bateria 

e localização GPS.  

O PRTG Mobile Probe para Android também pode ser baixado na Google Play 

Store. Para fazer o download, acesse 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paessler.androidprobehttps://play

.google.com/store/apps/details?id=com.paessler.androidprobe 

Aplicativo Windows Phone versão Beta 

O aplicativo da Paessler para o Windows Phone, já disponível na versão Beta de 

testes, integra a interface Web móvel do PRTG e proporciona fácil acesso ao 

servidor central do PRTG. A interface do aplicativo é inspirada no Windows 8 e 

possui sua própria “Live Tile” que  mostra, na tela inicial do dispositivo, o status 

global de todos os sensores. Com o aplicativo, o administrador é capaz de 

visualizar os dados de monitoramento e tíquetes, confirmar alarmes e pausar ou 

continuar o monitoramento.  

O PRTG está disponível para download gratuito na Windows Phone Store. Baseado 

na opinião dos usuários, a Paessler decidirá futuramente sobre o desenvolvimento 

do aplicativo. Para fazer o download, acesse http://www.windowsphone.com/de-

de/store/app/prtg/a6c95a2d-34b9-4d4e-be0a-98d9977a1e88  

Sobre a Paessler AG 

Paessler AG é líder no desenvolvimento de softwares para monitoramento de rede 

por oferecer soluções de acompanhamento e teste de redes mais poderosos, 

acessíveis e fáceis de usar. O conjunto de software da empresa 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 de 

capital fechado e é reconhecida tanto como parceira de desenvolvimento da Cisco 

Developer Network quanto da VMware Technology Alliance Partner. Para mais 

informações, acesse www.br.paessler.com . 
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Informações para a imprensa 

VIANEWS Comunicação Integrada 

Sibelle Freitas: sibelle.freitas@vianews.com.br  

Gabriel Marson: gabriel.marson@vianews.com.br  

Rita Martins: rita.martins@vianews.com.br  

Kayque Guialheiro: kayque.guialheiro@vianews.com.br  

Tel.: (11) 3865-9990 

 


