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Paessler Fortalece Rede de Canais de Revenda no Brasil 

 
novas revendas no país. Além disso, criou uma ferramenta de marketing 
especial Seguindo a estratégia para vendas de seu software de 

monitoramento de rede, a empresa alemã apresenta para os parceiros. 
 

25. Outubre 2012 - A Paessler AG, empresa alemã especialista em soluções 

inovadoras de monitoramento de rede, está aumentando e incrementando sua 

rede de canais de venda no Brasil. De junho até setembro, a empresa fechou oito 

novas parcerias em solo nacional: no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, 

uma em Belo Horizonte (MG) e uma em Curitiba (PR).  

 

O aumento no número de revendas qualificadas tem como objetivo alcançar a 

estratégia da Paessler de aumentar o número de usuários do seu software de 

monitoramento de redes, o PRTG, no Brasil. 

 

“Entrar para o time de parceiros da Paessler no Brasil foi excelente para 

podermos oferecer aos nossos clientes a melhor opção de monitoramento de rede, 

com o PRTG. A empresa também fornece excelentes ferramentas para o 

desenvolvimento dos canais de venda. É uma parceria que tenho certeza, será 

muito bem sucedida”, diz André Alcantara, proprietário da AGetIT, de Santos 

(SP). 

 

“Eu acredito que o PRTG seja o melhor software de monitoramento de rede. Por 

isso posso indica-lo para os meus clientes tranquilamente. É excelente quando 

você pode fechar uma parceria com uma empresa que está ao seu lado, 

trabalhando junto para o sucesso de ambos os lados”, explica Sergio Mirsky, um 

dos sócios da ITGX Tecnologia, localizada no Rio de Janeiro.  

 

Ferramenta de marketing 

A Paessler também está lançando uma ferramenta exclusiva para os seus 

revendedores. É a online Marketing Toolbox, que entra em operação em 30 de 

outubro. Na área exclusiva de parceiros no site www.br.paessler.com/partners, 

encontra-se materiais de marketing sobre o PRTG Network Monitor.  

 

Disponível nos idiomas inglês e espanhol, entre outros, a Marketing Toolbox da 

Paessler é estruturada em sete áreas: marketing direto, marketing de eventos, 

marketing online, telemarketing, materiais de marketing, ferramentas de vendas e 

artwork. Inclui, por exemplo, templates para e-mail, um kit para eventos, 
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instrução para webcast e diversos elementos gráficos. A ferramenta está sendo 

traduzida, passo a passo, para o português. Alguns materiais já estão disponíveis 

no idioma. 

 

O sistema é modular e até empresas que não possuem departamentos de 

marketing próprios serão capazes de aumentar as vendas do PRTG através de 

ações específicas e campanhas estruturadas. 

 

A AGetIT e a ITGX Tecnologia já estão usando as ferramentas da Marketing 

Toolbox. Sergio Mirsky, por exemplo, está planejando um evento com seus 

clientes e vai utilizar o material oferecido pela Paessler. “É importante poder 

contar com material que está em linha com o que a Passler está fazendo no 

mundo todo”, diz. Já André Alcantara, da AGetIT está utilizando materiais de 

marketing da nova ferramenta. “O conteúdo é organizado e nos economiza 

bastante tempo na hora de realizar alguns trabalhos de aproximação com 

clientes”, explica. 

 

“O suporte mútuo e a comunicação regular que temos com nossos parceiros é 

uma parte importante do sucesso da Paessler AG”, explica Andrea Meinl, Gerente 

de Desenvolvimento de Negócios da Paessler LatAm. “Essa colaboração 

direcionou a empresa para a ideia da Marketing Toolbox. Nós a entendemos como 

um suporte adicional para ambos os lados. As campanhas de marketing podem 

ser planejadas e implementadas em áreas diferentes de maneira mais coordenada 

e efetiva”. 

 

Para mais informações e para conhecer a lista de parceiros da Paessler no Brasil, 

acesse: www.br.paessler.com/partners.  

 

 

Sobre o PRTG Network Monitor 

É 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.).  

Para a primeira instalação, o software conta com o recurso “Configuration Guru” que faz perguntas-

chave sobre o ambiente de rede correspondente e nesta base seleciona os melhores ajustes – 

incluindo a opção e configuração do primeiro conjunto de sensores.  
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Para redes distribuídas (globalmente), há também remote probes, assim como o recurso 

“geomapas”. Mapas geográficos de diferentes provedores podem ser integrados, incluindo o 

MapQuest com dados do Open Street Map, Nokia Maps, CloudMade e Google Mapas. Com este 

recurso, o administrador consegue visualizar como está o funcionamento de suas redes em um 

único mapa codificado por cores. 

O PRTG Network Monitor está disponível tanto para Freeware como para versões comerciais. Sem 

precisar de add-ons ou extras. O software possui versões para atender desde pequenas empresas até 

grandes corporações, com opções variadas de sensores e preços. Para mais informações, acesse o 

site http://www.br.paessler.com/prtg. 

 

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 

 


