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Paessler apresenta novas funcionalidades  

para o PRTG Network Monitor 
 

Sensores SNMP Trap e Syslog ampliam o monitoramento do PRTG e aumentam a 

velocidade de resposta a possíveis problemas 

 

27 de janeiro de 2014 - A Paessler AG, empresa alemã especialista em soluções 

de monitoramento de rede, anuncia novos tipos de sensores para seu software de 

monitoramento de rede, o PRTG Network Monitor. Os novos desenvolvimentos 

incluem os sensores SNMP Trap e Syslog. Outra novidade para o software é um 

sistema de tiquete integrado para criação de fluxos de trabalho em caso de 

problemas de rede.  

O SNMP Trap recebe os protocolos SNMP, com os quais os dispositivos de rede 

podem comunicar incidentes no sistema, falhas ou interrupções. O PRTG, então, 

recebe, filtra e analisa essas notificações e, em seguida, define o sensor a um 

estatuto de acordo com o conteúdo das notificações. Já o Syslog recebe 

mensagens de vários dispositivos de rede. Com a ajuda desse sensor, vários 

serviços e componentes podem ser coletados em um banco de dados de alto 

desempenho e analisados de forma centralizada no servidor PRTG. Com base em 

vários parâmetros, tais como palavras-chaves ou níveis de urgência (‘gravidade’), o 

PRTG dispara alarmes necessários, de modo que o administrador possa checar o 

conteúdo na mensagem de forma seletiva. 

Novos Recursos para a Lenovo, NetApp e IPFIX 

Com os sensores adicionais que ampliam as opções de monitoramento, o PRTG 

agora consegue monitorar os serviços do Windows com SNMP, a partir de um 

disco físico ‘Sensor SNMP LenovoEMC’ e uma unidade lógica ‘Sensor SNMP 

NetApp’. Além disso, o PRTG também dispõe agora de sensores para monitorar 

IPFIX, o protocolo sucessor do NetFlow9. Este sensor mantém o controle sobre os 

parâmetros padrão nos pacotes de dados IPFIX. Caso o usuário necessite de uma 

solução mais precisa, a opção é o sensor ‘IPFIX Custom’, através do qual é 

possível visualizar os fluxos de dados em canais individuais. 
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Reação ainda mais rápida a problemas 

A Paessler também tem integrado um sistema de tiquete dentro do PRTG, que 

substitui e amplia a função fazer. Através desse novo sistema, os administradores 

podem gerenciar vários incidentes que ocorrem durante o monitoramento e 

visualizar as informações do sistema. Além disso, os fluxos de trabalho podem ser 

definidos para os problemas de rede identificados pelo PRTG. Se ocorrer uma 

interrupção, o PRTG irá criar um 'tiquete de notificação’ e enviá-lo para um 

usuário ou para um grupo de usuários específico como, por exemplo, todos os 

administradores de sistemas PRTG. Se o software de monitoramento notifica que 

a interrupção ou irregularidade foi resolvida, o tiquete correspondente será 

encerrado automaticamente, sem a ajuda de um administrador.  

Presença no Cisco Live  

A Paessler AG apresentará suas soluções no Cisco Live, que acontece de 27 a 31 

de janeiro, em Milão. Os técnicos da Paessler também irão apresentar duas novas 

soluções para o monitoramento da Cisco Unified Computing and Server (UCS) 

dispositivos: ‘SNMP Cisco UCS System Health Sensor’ – responsável por 

monitorar ventiladores e fontes de alimentação; ‘SNMP Cisco UCS Chassis Sensor 

– cuja função é recolher vários valores de status em relação ao chassi do servidor.  

A equipe da Paessler estará disponível no stand E63 durante a Cisco Live para 

conversar com os visitantes e discutir os mais recentes desenvolvimentos para o 

software de monitoramento. Mais informações sobre o PRTG, bem como uma 

versão de teste gratuita, estão disponíveis em www.br.paessler.com/PRTG. 

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 
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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  

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 

 


