
 

Webinar: Paessler AG mostra visão geral 
do PRTG Network Monitor 
 

Empresa alemã planeja uma série de seminários online em 2016, com intuito de esclarecer sobre os principais benefícios 

do monitoramento de redes para os negócios.   

 

São Paulo e Nuremberg, Alemanha - 15/03/2016 - Os profissionais de TI que ainda não estão familiarizados com a solução 

de monitoramento de rede da Paessler AG terão a oportunidade de aprender como se faz a primeira instalação, a 

configuração dos sensores mais utilizados, além de conhecer as principais características do software PRTG Network 

Monitor. No dia 23 de março, às 15 horas, a empresa promove o primeiro webinar gratuito de uma série planejada para 

este ano.  

 

O consultor de TI e Telecomunicações Rodrigo Corte será o instrutor do seminário online, com duração de 45 minutos.  

Corte possui ampla experiência em cursos e treinamentos, com formação em Redes de Computadores, além de ser um 

profissional com a certificação da Paessler, como especialista em monitoramento com a ferramenta PRTG. 

 

Para participar da webinar é necessário fazer a inscrição com antecedência. Ao efetuar o registro, o participante receberá 

uma confirmação por e-mail, com todas as informações de como se conectar. 
 

Agenda 

Webinar: “Visão geral da solução para gerenciamento de rede: PRTG Network Monitor  

Data: 23 de março de 2016  

Horário: 15 horas  

Duração: 45 minutos  

Inscrição: https://attendee.gotowebinar.com/register/2413746154205413121   

 

Sobre a Paessler AG 

O premiado PRTG Network Monitor da Paessler é uma poderosa solução de Monitoramento Unificado, de custo acessível e 

de fácil utilização. Ele é extremamente flexível, uma solução universal para monitoramento de Infraestrutura de TI, 

atualmente utilizado por organizações e empresas de todos os tamanhos e segmentos. Mais de 150.000 administradores de 

TI de mais de 170 países contam com o PRTG  para terem tranquilidade, confiança e comodidade. Fundada em 1997 e 

baseada em Nuremberg na Alemanha, a Paessler AG opera até hoje como empresa privada e é parceira dos programas 

Cisco Solution Partner Program e VMware Technology Alliance Partner. 

 

Aprenda mais sobre a Paessler e o PRTG em www.br.paessler.com 
 

Informações para a imprensa: 

VIANEWS Comunicação Integrada 

T: +55 11 3868 0188

Sibelle Freitas: sibelle.freitas@vianews.com.br 

Rita Martins: rita.martins@vianews.com.br 
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