
 

Paessler AG e Boxware realizam 
encontro com revendas sobre solução 
para gerenciamento de rede 
 
Primeiro distribuidor da Paessler no Brasil, a Boxware atua como difusor do software tecnologia PRTG Network Monitor 

para revendas em todo o país  

 

São Paulo e Nuremberg, Alemanha - 10/03/2016 - A Paessler AG, especialista em soluções para monitoramento de rede, 
em parceria com a Boxware, distribuidora de software para o varejo, realizam um encontro com revendedores sobre 
gerenciamento de redes e as funcionalidades da solução PRTG Network Monitor. O evento acontece no dia 16 de março de 
2016, das 9h às 15h, no Hotel Intercontinental, em São Paulo (SP). 
 
O objetivo é proporcionar uma imersão ao sistema de monitoramento e gerenciamento de rede através de casos de uso, 
como o da Playspot, publisher de jogos para entretenimento online que optou pela solução PRTG em seus servidores a fim 
de garantir a estabilidade dos seus jogos.  
 
Na ocasião, Rusevel Martins Andrade Junior, responsável pela área de TI da Playspot, apresenta detalhes sobre a 
importância do PRTG para o andamento dos negócios. A empresa possui em torno de 80 servidores físicos e virtuais 
monitorados pela solução da Paessler, o que permite prever e solucionar qualquer tipo de problema com mais 
tranquilidade e segurança, no menor tempo.  
 
“O PRTG oferece mais de 200 tipos de sensores que coletam dados dos dispositivos e das aplicações conforme a relevância 
para os negócios. A solução de monitoramento trabalha para garantir que a rede esteja sempre em funcionamento sem 
interrupções ou lentidão”, afirma Jürgen Thiel, gerente de desenvolvimento de negócios para o Brasil, que falará também 
sobre o panorama da Paessler e as expectativas para este ano.  
 
No encontro, João Domingues, CEO da Boxware, irá fazer a inclusão do público ao sistema de distribuição da empresa, além 
de trazer uma visão geral sobre a atuação da Boxware. “A nossa parceria com a Paessler trouxe um diferencial único ao 
nosso portfólio de soluções. No evento vamos mostrar aos canais a relevância do PRTG e como trabalhar com a venda da 
solução”, conta.  
 

Durante as apresentações serão demonstrado aos revendedores os benefícios e facilidades de se trabalhar com a solução 

PRTG, como por exemplo, a oportunidade de realizar vendas cruzadas e adicionais, e o ciclo de vendas curto, que permite 

fechar negócios rapidamente. Atualmente, mais de 150 mil administradores utilizam todos os dias o PRTG para monitorar 

suas redes locais (LANs), conexões remotas (WAN), servidores, sites, dispositivos, URLs e muito mais. 

Para participar do encontro, basta se inscrever no link: https://www.br.paessler.com/campaign/boxware-event-q1  
 

Sobre a Boxware 

Fundada em 2009, a Boxware é hoje referência em distribuição de software para os mercados corporativo e de varejo. 

Através de parcerias com 14 fabricantes internacionais, a empresa representa e distribui no Brasil softwares de primeira 

linha, garantindo atendimento one-to-one a seus revendedores e apoio personalizado tanto para a divulgação quanto para 

a comercialização de seus produtos. Atualmente, a Boxware conta com mais de50 famílias de software em seu portfólio, 

distribuídos ao mercado local por uma rede com mais de 300 revendedores e pontos comerciais como redes de livrarias e 

lojas físicas e virtuais de produtos de informática. Saiba mais em www.boxware.com.br 

 

 

Sobre a Paessler AG 

O premiado PRTG Network Monitor da Paessler é uma poderosa solução de Monitoramento Unificado, de custo acessível e 

de fácil utilização. Ele é extremamente flexível, uma solução universal para monitoramento de Infraestrutura de TI, 

https://www.br.paessler.com/prtg/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=press_article
https://www.br.paessler.com/campaign/boxware-event-q1


 

atualmente utilizado por organizações e empresas de todos os tamanhos e segmentos. Mais de 150.000 administradores de 

TI de mais de 170 países contam com o PRTG  para terem tranquilidade, confiança e comodidade. Fundada em 1997 e 

baseada em Nuremberg na Alemanha, a Paessler AG opera até hoje como empresa privada e é parceira dos programas 

Cisco Solution Partner Program e VMware Technology Alliance Partner. 

 

Aprenda mais sobre a Paessler e o PRTG em www.br.paessler.com 
 

Informações para a imprensa: 

VIANEWS Comunicação Integrada 

T: +55 11 3868 0188 

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

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

 

 

 

 

mailto:sibelle.freitas@vianews.com.br
mailto:rita.martins@vianews.com.br

