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Paessler lança versão de seu site em português 

 
A empresa de monitoramento de rede tem como objetivo expandir os 
negócios no Brasil  
 

A Paessler AG, especialista em soluções inovadoras de monitoramento de rede, 

está aumentando a visibilidade da marca e as vendas de seu produto, o software 

PRTG Network Monitor, no mercado brasileiro lançando a versão nacional do 

website da empresa (http://www.br.paessler.com/). Este lançamento torna mais 

fácil para os clientes brasileiros interessados no PRTG em obter mais informações 

sobre o produto, sobre as funcionalidades e sobre a Paessler. O software estará 

disponível em português em setembro.  

“O mercado brasileiro é muito importante para a Paessler porque vemos o enorme 

desenvolvimento da área de TI, que está em constante crescimento e, assim, 

possui uma crescente demanda para o monitoramento da rede. No último um ano 

e meio percebemos também um crescente número de revendedores, fornecedores 

de sistemas e empresas de consultoria interessados em revender nossos produtos 

no Brasil e, naturalmente, queremos aproveitar”, explica Andrea Meinl, gerente 

de desenvolvimento de marca da Paessler para a America Latina.  

O site da Paessler em português inclui uma loja online 

(https://shop.paessler.com/br), onde todas as licenças do PRTG Network Monitor 

podem ser adquiridas diretamente através da seleção da licença e do período de 

manutenção necessário. O pagamento é feito em euros ou dólares americanos por 

cartão de crédito ou pagamento antecipado. As licenças são emitidas 

eletronicamente via e-mail. 

O PRTG também pode ser adquirido atráves de parceiros da empresa no Brasil, 

que dará ao cliente a vantagem de assistência pré-venda e suporte local para 

instalar e implementar o software. A lista de revendedores locais da Paessler está 

disponível no site em português 

(http://www.paessler.com/partners/resellers#Brazil). 

O contato com o suporte técnico também pode ser feito através de chat em 

inglês, alemão e espanhol. 
 

Sobre o PRTG 

Uma avançada solução de monitoramento de rede ‘fácil de usar’. Recursos 

incluem: acompanhamento ativo/inativo, tráfego e monitoramento de uso, alertas 

instantâneos, análise e relatórios e ‘failover clustering’*. Usuários podem 

monitorar suas redes usando mais de 130 tipos de sensores (ex.: SNMP, WMI, 

packet sniffing, NetFlow, PING, HTTP, FTP, VMware, SSH, VoIP, etc.). PRTG 
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Network Monitor está disponível tanto para Freeware como para versões 

comerciais. Sem precisar de add-ons ou extras. 

 

Sobre a Paessler AG  

Paessler AG é líder na indústria por oferecer as soluções de monitoramento 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, Bavária (Alemanha), o alcance global da Paessler inclui mais de 50 mil 

licenças vendidas e mais de 150 mil instalações ativas, incluindo seus robustos produtos freeware, 

com escritórios internacionais no Canadá, Reino Unido, Japão, Estados Unidos etc.  

Fundada em 1997, a Paessler AG continua sendo uma empresa privada e é reconhecida tanto como 

parceira de desenvolvimento da Cisco Technology quanto como parceira de aliança tecnológica da 

VMware.  

 

 
Más información: 
Paessler AG 
Bucher Str. 79a 
D-90419 Nürnberg 
 
Contacto: 
Dorte Winkler 
Tel.: +49 911 93775-0 
Fax: +49 911 93775-409 
E-Mail: press@paessler.com 
www.paessler.com 

 


