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Paessler AG apresenta vencedores da Campanha  

“My PRTG Sensor” 

 
 

Lançada globalmente em julho de 2013, campanha trouxe à tona as formas mais 

curiosas de aplicação do PRTG Network Monitor 

 

18 de dezembro de 2013 - A Quando os especialistas de monitoramento de rede 

da Paessler descobriram que o seu software estava sendo usado no Red Bull Air 

Race para previsões meteorológicas e em uma fazenda de aves, perguntaram-se se 

não haveria outras aplicações curiosas do software de monitoramento de rede.  

Que segredos estariam escondidos nas mais de 150.000 instalações do PRTG em 

todo o mundo? Os especialistas fizeram então essa pergunta aos seus clientes por 

meio da campanha “My PRTG Sensor”, lançada em julho deste ano. A 

criatividade dos usuários mostrou-se surpreendente, até mesmo para os 

experientes especialistas de rede da Paessler. 

De julho a outubro, o júri da Paessler selecionou um vencedor por mês. Confira os 

cases vencedores da campanha:  

Julho: Yann Urbes fez uma boa captura com PRTG 

Na próxima vez que você tiver camarões saborosos em seu prato, saiba que eles 

podem ter vindo da Nova Caledônia, um arquipélago da Oceania, e que Yann 

Urbes, especialista em IP da Indeo, pode ter cuidado deles. Ele utiliza o PRTG 

Network Monitor para o cultivo de camarão. O software monitora a temperatura, o 

teor de sal e o ph da água. Os criadores obtêm essas informações em tempo real 

em seus smartphones. Onde quer que estejam podem ter certeza de que seus 

valiosos camarões estão bem. Para a Paessler isso foi um prêmio digno de 

controle de qualidade. 

Agosto: O PRTG controlando o aquecedor 

O vencedor seguinte foi Lars Meldgård, que tinha o objetivo de otimizar ou 

simplificar o processo de calefação do seu aquecedor à base de pellets (tipo de 

lenha). Para isso, ele analisou os principais pontos dos indicadores de 

desempenho do seu sistema de aquecimento e os conectou ao PRTG. Agora Lars 
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Meldgård monitora valores fundamentais, tais como a temperatura, o consumo de 

combustível e o número de ignições. Além disso, supervisiona o funcionamento do 

aquecimento e realiza um monitoramento ambiental completo. Ele também criou 

uma câmera de visão noturna, ligada ao PRTG, e um programa de reconhecimento 

de imagem. Com seus sensores PRTG, Lars coleta dados adicionais a partir de sua 

estação meteorológica. Todos os valores coletados são usados novamente para 

otimizar o uso de seu aquecedor. A Paessler ficou profundamente impressionada e 

nomeou Lars Meldgård o vencedor de agosto.  

Setembro: PRTG monitora hospitais australianos  

O vencedor deste mês veio da Austrália. Em quatro hospitais, o administrador de 

TI, Ben, monitora muito mais do que "apenas" a infraestrutura de TI com o PRTG. 

Primeiro, há os espaços refrigerados para os estoques de banco de sangue, que 

são vitais para a sobrevivência de muitos pacientes. Esses locais devem estar 

sempre ajustados na temperatura ideal para que o material colhido não seja 

infectado com germes. Uma vez que uma temperatura crítica é atingida, o PRTG 

envia um alerta via SMS para os responsáveis. Agora as duas horas antes 

necessárias para verificar o ambiente foram abolidas. O PRTG também zela pelo 

bem-estar dos próprios médicos. Ben e sua equipe trabalham com a temperatura 

regular e controlam o ar fresco nas salas de cirurgia e nos demais ambientes com 

o PRTG. Por último, mas não menos importante, Ben monitora os fatores 

ambientais na área de geradores de energia de emergência. Além disso, controla 

os aparelhos de ar condicionado, o aquecimento da adega, os elevadores, as salas 

de servidores e muito mais. Dessa forma, o PRTG tornou a vida de muitas pessoas 

mais fácil em quatro hospitais australianos. Motivo suficiente para ser premiado.  

Outubro: Se o preço da gasolina subir novamente... 

A maioria dos alemães gosta de dirigir carro - desde que eles não passem em um 

posto de gasolina e olhem para o preço do combustível (isso porque o preço da 

gasolina tem aumentado de forma constante ao longo de décadas). Na Alemanha, 

os postos são obrigados a publicar os preços dos combustíveis. Manuel Wolff se 

aproveitou desse fato e, através do PRTG, criou um sensor que verifica, de hora 

em hora, todos os sites dos postos presentes em seu caminho para o trabalho e 

envia um alerta imediatamente para seu smartphone. Com isso, ele consegue 
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comparar os preços e escolher a melhor opção para seu bolso.  Uma ideia 

inteligente e digna do prêmio de outubro! 

Saiba mais sobre a campanha em 

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

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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