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Paessler AG fecha parceria com a Hystalo 

 
Além da parceria com a Hystalo para comercialização do software, a empresa 

reforça o Programa de Certificação da Paessler com a adesão da Saldit, 

distribuidora e revenda de softwares 

 

13 de agosto de 2013 - Buscando reforçar a estratégia de crescimento no 

mercado brasileiro, a Paessler AG, empresa alemã especialista em soluções 

inovadoras de monitoramento de rede, fechou parceria com a Hystalo, prestadora 

de serviços que atua na área da tecnologia da informação e publicidade digital. O 

acordo foi selado durante os dias em que o Gerente de Desenvolvimento de 

Negócios para o Brasil da Paessler AG, Danton Guerra, esteve no país visitando 

parceiros e prospects. Agora, a Paessler passa a ter um total de 28 revendas no 

Brasil. A Hystalo já implantava o PRTG – software de monitoramento de rede da 

Paessler - em outras empresas, mas este ano decidiu se tornar parceira oficial. 

“Além de continuarmos implantando o PRTG, podemos também vender as 

licenças do software diretamente para nossos clientes. Um fato determinante que 

nos ajuda a vendê-lo é que fazemos uso dele aqui na Hystalo. Dessa maneira, 

nossa expectativa é ajudar a ampliar as vendas do PRTG no Brasil e, com isso, 

expandir nossa atuação no mercado”, explica Rafael Rodrigues, Diretor Executivo 

da Hystalo.  

Programa de Certificação 

A Saldit Software, distribuidora e revenda de softwares nacionais e importados, é 

parceira da Paessler no Brasil desde o início de 2012 e este ano aderiu ao 

Programa de Certificação da Paessler. Segundo Danilo Andrade, Coordenador 

Comercial & Marketing responsável pelas operações de São Paulo e Rio de Janeiro 

da Saldit Software, a importância do Certificado Profissional de Vendas está no 

fato de que ele proporciona mais conhecimento sobre o produto que está sendo 

vendido. “Com esse certificado é possível comprovar a expertise da Saldit nas 

soluções Paessler. Pretendemos buscar o Certificado de Monitoramento 

Profissional também, que é a certificação técnica do produto, a fim de ajudar 

ainda mais nossos clientes”, destaca.   
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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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