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Paessler AG disponibiliza versão do PRTG Network Monitor em 

HTML 5 

 
Versão atualizada do software PRTG Network Monitor apresenta interface 
baseada na web para o novo HTML 5. A solução irá proporcionar ao 

usuário uma experiência mais rápida e intuitiva. 
 

07 de Maio de 2013 – A Paessler AG, especialista alemã em soluções para 

monitoramento de rede, anuncia a disponibilidade da versão de número 13 do 

software PRTG Network Monitor, que tem como principal característica interface 

baseada na web para o novo HTML 5. Ao converter o User Interface (UI) em uma 

Single Page Application (SPA), os novos recursos do PRTG proporcionam uma 

experiência web mais rápida pela capacidade de visualizar e obter informações 

em uma única página, criando um fluxo de trabalho ágil e intuitivo para os 

administradores de rede. 

 

Com a mudança para Single Page Application (SPA) e a utilização do AJAX, a 13ª 

versão do PRTG teve seu código de interface web totalmente reescrito em HTML 

5. Essa redução da recarga e a reanálise do CSS, HTML e JavaScript favorecem a 

experiência do usuário. A nova interface do PRTG raramente carrega páginas 

completas, pois os elementos são atualizados apenas quando necessários. Nessa 

versão, muitas tarefas ocorrem em camadas de pop-up dentro do navegador, ao 

invés de carregar novas páginas, garantindo aos administradores de rede a 

possibilidade de se concentrarem em outras tarefas. 

 

A atualização do PRTG Network Monitor também resultou em um design 

aprimorado. Agora, o software apresenta funcionalidade melhor e com menos 

cliques, tornando-o mais eficiente. Tanto o sensor como as páginas do dispositivo 

oferecem número maior de informações em uma única visualização, facilitando a 

localização de recursos. Além disso, é possível mudar a prioridade e o status de 

favorito com apenas um clique. 

 

Outro aspecto importante incluso nessa atualização é o novo cálculo heurístico, 

que combina sensores com comportamentos semelhantes e ajuda o usuário a 

encontrar interligações na rede. Por exemplo, a porta X do roteador A tem 

consumo de banda similar se comparado à porta Y do servidor B, mas o 

administrador, até então, não tinha conhecimento de uma conexão. Com a nova 

versão do PRTG Network Monitor, o administrador tem acesso a essa informação, 

o que pode levar a um melhor planejamento dos recursos de rede e auxiliar o 
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usuário a detectar influências e interações inesperadas entre sistemas, que 

poderiam ser o resultado de falhas na segurança. 

 

"Criar um software poderoso e intuitivo sempre foi uma força impulsionadora para 

a Paessler. A chave para isso é uma interface de usuário simples de usar e que 

mostra exatamente a quantidade certa de informações, tornando as tarefas 

diárias mais eficientes e os dados fáceis de serem encontrados. Além disso, a 

nova arquitetura não apenas melhora a experiência do administrador, como 

também permite à Paessler fazer atualizações no PRTG de forma muito mais 

rápida", afirma Dirk Paessler, fundador e CEO da Paessler. 

 

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 

 


