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Paessler anuncia novas funcionalidades do PRTG 

Network Monitor e atualiza app para iOS 7 
 

Novos aperfeiçoamentos serão apresentados com exclusividade na IP Expo em 

Londres e na VMWorld em Barcelona 

 

15 de outubro de 2013 - A Paessler AG, especialista em soluções inovadoras de 

monitoramento de rede, anuncia uma série de aperfeiçoamentos em seu software 

PRTG Network Monitor. As novas características incluem melhorias de 

desempenho para sensores VMware, um novo SNMP Trap Receiver Sensor de alto 

desempenho, um Syslog Receiver Sensor e um sistema de tíquetes integrado. 

Disponíveis ao grande público até o final de 2013, as novas funcionalidades do 

software serão apresentadas pela primeira vez na VMWorld em Barcelona, entre os 

dias 15 e 17 de outubro, e na IP Expo em Londres, nos dias 16 e 17 de outubro. 

O anúncio coincide com a atualização do app da Paessler criado para o sistema 

iOS 7. O iPRTG é um aplicativo gratuito disponível aos usuários do PRTG. Sua 

última versão (3.4) apresenta um novo layout, novo esquema de cores e aprimora 

o comportamento de rotação em dispositivos iPad. Tudo isso tornará ainda mais 

fácil a visualização de informações detalhadas dos sensores tais como 

monitoramento de resultados e eventos, estatísticas, gráficos de dados e 

geomapas em aparelho móveis. 

Integração e desempenho aliam controle em níveis inéditos 

O PRTG oferecerá suporte total ao software ESXi (versão 5.5) da VMware, 

permitindo aos usuários atualizarem seus ambientes VMware sem trazer qualquer 

consequência para as operações de monitoramento. Além disso, a Paessler 

recentemente aprimorou o desempenho dos sensores baseados em VMware, 

fazendo com que os usuários do PRTG possam monitorar um número  maior de 

servidores e mais itens do ESXi, sem a necessidade de aquisição de hardware 

extra. 

A Paessler está introduzindo também um novo sistema integrado de tíquetes, que 

permite aos administradores de rede definir um fluxo de trabalho para incidentes 

na rede identificados pelo PRTG. Assim que uma interrupção ocorrer, o software 

criará um tíquete e o enviará por e-mail ao administrador responsável. Uma vez 
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cessada essa interrupção (independentemente do motivo pelo qual se encerrou), o 

tíquete é fechado automaticamente, sem qualquer necessidade de intervenção por 

parte do administrador. 

O sistema de tíquete também pode ser usado para gerenciar outras tarefas dentro 

da equipe do administrador de rede. Por exemplo, um tíquete será criado quando 

um novo dispositivo ou sensor for descoberto pelo processo de Auto-Discovery do 

PRTG e tenha que ser validado pelo usuário, ou quando um novo relatório ficar 

pronto para revisão. Para facilitar o trabalho conjunto, os tíquetes podem ser 

atribuídos aos demais usuários ou a um grupo de usuários no PRTG, que podem 

editá-los ou resolvê-los, de maneira semelhante a qualquer outro sistema de 

gerenciamento existente. 

Os dois novos sensores introduzidos são um SNMP (Simple Network Management 

Protocol) “Trap Receiver Sensor” e um “Syslog Receiver Sensor”, ambos 

projetados para uso de alto desempenho em grandes redes.  

Muitos dispositivos de rede podem ser configurados para enviar armadilhas de 

SNMP disparadas por uma série de razões, tais como eventos do sistema ou picos 

de energia. O novo SNMP Trap Sensor do PRTG irá receber, filtrar e responder a 

estas mensagens. O Syslog Receiver Sensor opera da mesma maneira, porém com 

mensagens syslog. 

Além disso, ambos os sensores descritos foram otimizados para receber e 

processar até 10.000 mensagens de diversos dispositivos. Os dados são 

armazenados em um banco de dados interno de alto desempenho para posterior 

revisão e análise a partir de uma interface web fácil de usar, possibilitando aos 

usuários aprofundarem-se nas informações em busca de eventos específicos. 

Segundo Dirk Paessler, fundador e CEO da Paessler, “a funcionalidade destes 

novos sensores torna redundantes os softwares específicos – dedicados a estas 

funções - e está disponível gratuitamente a todo e qualquer usuário PRTG, mesmo 

dentro da edição Freeware. Os novos sensores permitirão que os usuários 

controlem suas mensagens de syslog e armadilhas de SNMP de modo mais 

eficiente e sistemático, possibilitando que tenham uma profunda compreensão do 

funcionamento de suas redes. Estes novos aperfeiçoamentos ajudarão os 
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administradores a obter uma economia significativa, ao tornar dispensável a 

aquisição de add-ons onerosos - como os requeridos por produtos concorrentes-  

ao mesmo tempo em que faz do uso do PRTG uma experiência ainda mais 

intuitiva do que já é”. 

As novas características serão apresentadas pelos especialistas da Paessler na IP 

Expo em Londres no stand G58 da Partner Zonde da VMware e na VMworld 

Europe em Barcelona, no stand E405. 

Mais informações (em inglês) podem ser obtidas em www.br.paessler.com/blog. 

 

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 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, 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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