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Paessler anuncia PRTG de 64-bits 

 
Software de monitoramento de rede pode utilizar mais de 20 mil sensores 
e não apresenta limite de memória. 
 

30. Outubre 2012 - A fim de auxiliar os administradores no monitoramento de 

ambientes de rede cada vez mais complexos, a Paessler acaba de lançar uma 

versão de 64 bits do software de monitoramento de rede PRTG 

(www.br.paessler.com). O processo principal não está mais limitado a três 

gigabytes de memória, aumentando a estabilidade e a performance de grandes 

instalações. Além disso, os tipos de sensores desenvolvidos da versão atual do 

PRTG oferecem recursos de monitoramento ainda mais avançados.  

 

Anteriormente, o PRTG estava habilitado a endereçar apenas 3 GB de memória, 

pois assim funcionavam com os programas de 32 bits. As instalações eram, 

usualmente, limitadas a cerca de 10.000 sensores. Esse limite foi removido na 

última versão do PRTG, assim como o servidor principal que agora é fornecido 

como um binário de 32 bits (para Windows 32-bit) e um binário de 64 bits. 

Agora, em um sistema com uma versão do Windows de 64-bit, o PRTG pode usar 

toda a memória disponível do computador. Isso representa um aumento na 

recomendação da Paessler com relação ao número máximo de sensores para 20 

mil. Agora, para grandes redes, apenas metade de muitas licenças do PRTG ou 

instalações são necessárias. 

 

“Como parte do contínuo desenvolvimento de nosso software de monitoramento 

de rede e da nossa estratégia de lançamento, nós vamos usar essa versão como 

uma maneira de melhorar constantemente nosso produto para os próximos 

meses”, disse Dirk Paessler, CEO da Paessler AG. “Isso assegura a possibilidade 

de realização até mesmo em grandes instalações num futuro próximo. Nós já 

operamos em nossa própria rede de testes laboratoriais um cenário com 50 mil 

sensores”, explica. 

 

Mais de 150 tipos de sensores para escolher 

 

O PRTG tem expandido sua gama de sensores para mais de 150 tipos diferentes 

a fim de atender finalidades diversas. Dependendo das exigências, é possível 

tecer uma rede de monitoramento densa e complexa que forneça informações de 

monitoramento detalhadas e orientadas. Tais compilações precisas de sensores 

podem ser gerenciadas profissionalmente, mesmo em grandes redes. 
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Uma visão geral dos novos tipos de sensores: 

 

• Sensores para NetApp SANs: monitoramento abrangente de soluções de 

NetApp storage; 

• Sensores para monitoramento de hardware via SNMP: monitorar os 

componentes de hardware em sistemas Windows e Linux; 

• Sensor MS Exchange fila de transporte: monitoramento detalhado do MS 

Exchange Server 2003, 2007 e 2010; 

• Sensor Port Range: monitora várias portas usando SNMP; 

• Sensor de texto personalizado WMI: Monitoramento do SQL Server no 

Windows usando consulta WQL. 

 

Para mais informações, acesse www.br.paessler.com. 

 

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.  

 

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

 


