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Paessler quer saber como você usa o PRTG Network Monitor 

em sua empresa 
 

Participe da campanha “My PRTG Dashboard” e ganhe prêmios 

 

03 de abril de 2014 - Que o PRTG, software de monitoramento de rede da 

Paessler AG, pode ser usado em empresas de qualquer tamanho para controlar o 

desempenho da rede, dos equipamentos de TI e para o monitoramento de diversos 

sensores, não é novidade. Porém, o software ser utilizado também em corridas 

aéreas, com a participação dos melhores pilotos do mundo, em previsões 

meteorológicas e em incubadoras de aves, nem mesmo os especialistas da 

Paessler imaginavam. E foi exatamente o que descobriram com a campanha “My 

PRTG Sensor”, realizada em 2013. 

Que segredos ainda estarão escondidos nas mais de 150 mil instalações do PRTG 

em todo o mundo? Com o intuito de descobri-los foi lançada este ano a campanha 

“My PRTG Dashboard”. 

Participe, ainda há tempo! A campanha, que encerra-se em 30 de abril de 2014, 

premia um usuário por mês. 

“O painel de controle (dashboard) é a chave para mostrar exatamente o que você 

precisa saber - seja o monitoramento do desempenho da rede, das transmissões 

de vídeo ou o tempo de tráfego das informações", afirma Dirk Paessler, fundador e 

CEO da Paessler AG. "Com esta campanha queremos conhecer maneiras 

inovadoras e personalizadas pelas quais as pessoas estão utilizando a ferramenta 

para selecionar e exibir as informações que são mais relevantes para elas.”  

O vencedor da campanha “My PRTG Dashboard”, em fevereiro de 2014, foi 

Quentin Long, engenheiro de TI para soluções em nuvem da Fronde, uma empresa 

baseada na Austrália e na Nova Zelândia, que oferece um amplo portfólio de 

soluções para seus clientes, como inovações em cloud computing, soluções 

móveis, software e integração de sistemas. O prêmio de Quentin Long foi um 

smartphone Google Nexus 5. Em março, o ganhador foi contemplado com um 

Sonos Play: 3 WiFi Sound System.   

Em abril, o prêmio é outro Google Nexus 5. Não deixe de participar! 
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Inspire-se neste dashboard 

Para oferecer a melhor solução aos seus clientes, a Fronde decidiu-se juntar a 

Amazon Web Services (AWS) e ao PRTG Network Monitor. Desde 2008, a 

empresa auxilia seus clientes a tirar proveito dos recursos on demand da Amazon, 

que incluem desde testes em pequenos ambientes até sistemas de produção com 

milhões de usuários. 

Utilizando as conexões com a Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e o hardware de 

rede privada virtual (VPN), a Fronde propicia aos seus clientes a visualização do 

ambiente AWS como se fosse parte de seu datacenter local. É onde entra o PRTG, 

que possibilita à empresa monitorar a performance dos serviços da Amazon Cloud.  

Para atender às necessidades de seus clientes, a Fronde criou um design singular 

para o painel que exibe todos os detalhes dos servidores, balanceadores de carga, 

feeds de dados e conexões remotas.  Com um painel para cada usuário e logins 

exclusivos, a Fronde garante que apenas eles visualizem seus ambientes de rede. 

Participe!  

Para participar da campanha “My PRTG Dashboard” não é necessária uma licença 

comercial do PRTG. Tanto usuários do software gratuito como o comercializado 

podem participar, enviando a sua descrição de uso do software para 

mydashboard@paessler.com. 

Um vencedor é selecionado a cada mês pelos jurados da Paessler e sua ideia 

compartilhada com a comunidade PRTG.  

Para mais informações acesse: www.paessler.com/prtg/myprtgdashboard 

Veja quem são os vencedores: 

http://www.paessler.com/prtg/myprtgdashboard/winners 

Sobre a Paessler AG 

A Paessler AG é líder no desenvolvimento de software para monitoramento de rede 

que sejam eficientes, acessíveis e fáceis de usar. Os produtos Paessler garantem 

tranquilidade, segurança 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.  
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Baseada em Nuremberg, Alemanha, o alcance global da Paessler inclui mais de 

150 mil instalações ativas de produtos. Fundada em 1997, a Paessler AG ainda é 

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 . 

 

Informações para a imprensa 

VIANEWS Comunicação Integrada 

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

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

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

Tel.: (11) 3865-9990 

 


