
599795/BR/20150921

O crescimento do seu negócio está inevitavelmente ligado ao aumento no número de funcionários 
e clientes, o que pode levar a sobrecarga dos sistemas de suporte de TI. Para pequenas e médias 
empresas, que muitas vezes têm apenas uma pessoa - ou ninguém - que trabalha na área de TI, 
o gerenciamento desses sistemas pode ser especialmente desafiador. Então, como você pode ter 
certeza que seus sistemas de TI evoluem de acordo com o crescimento do seu negócio?

MONITORAMENTO DE REDE 
PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS (PMEs)



A solução de monitoramento unificado é um componente essencial de toda infra-estrutura 
de TI e pode ser usada como olhos e ouvidos adicionais para o contínuo crescimento do seu 
ambiente de TI. Baixe agora a nossa versão de software GRATUITA, e descubra como o PRTG 
Network Monitor pode ajudá-lo a ter mais rentabilidade.

Monitoramento unificado é a solução!

www.br.paessler.com

10 maneiras de como pequenos departamentos de TI 
podem manter o controle em caso de crescimento explosivo 
da empresa com ajuda do monitoramento unificado.
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Saiba o que está acontecendo sua rede: PMEs crescem 
rapidamente, sua infra-estrutura de TI, no entanto, pode 
crescer ainda mais rápido. Com todos os novos serviços on-
line e máquinas virtuais que estão surgindo cada vez mais, 
é bem fácil perder de vista certos detalhes. Um software de 
monitoramento pode ajudar a manter o controle do que está 
acontecendo em uma rede – que muitas vezes é caótica.
 
Apoiar uma pequena equipe de trabalho: Se a PME em-
prega novos funcionários, o foco inicial quase sempre é em 
vendas, marketing e no produto – ou no desenvolvimento de 
serviços. Todos esses funcionários precisam de serviços de 
TI, no entanto, a equipe de TI infelizmente nem sempre cre-
sce a uma taxa comparável com o aumento do número de 
funcionários. Um monitoramento reduz este problema pois 
ele vigia a infra-estrutura, mesmo na ausência da equipe de 
TI e alerta sobre problemas potenciais – antes que eles ten-
ham um impacto na sua empresa.

Esteja operacional a qualquer hora e em qualquer lugar: 
A crescente flexibilidade do mercado de trabalho mudou o 
cotidiano das empresas. Os funcionários precisam de acesso 
24/7 a arquivos e aplicações operacionais. Ao mesmo tempo, 
os clientes também precisam de acesso a portais da web e 
aplicativos baseados em navegador. A fim de sempre estar 
pronto para atuar, você precisa de um software de monito-
ramento de rede que assuma toda a vigilância em segundo 
plano fora dos horários de pico. Jornadas duplas e turnos 
noturnos se tornam impossíveis se apenas uma pessoa é 
responsável pela TI.
 
Mantenha sua atenção nos serviços em nuvem: Software e 
serviços em nuvem são eficientes e podem levar empresas 
em fase de desenvolvimento para internet de forma rápida e 
a um custo muito baixo. No entanto, problemas e falhas de 
sistema também podem ocorrer com provedores de nuvem.
Devido ao fato de que os recursos de nuvem são frequen-
temente compartilhados com outros, picos de carga podem 
ocorrer com mais freqüência, levando a uma desaceleração 
ou comprometimento do desempenho. É crucial monitorar 
seus serviços em nuvem durante eventos potenciais, mesmo 
antes que eles se tornem problemas sérios.
 
Planejar com antecedência um plano de largura de banda... 
porque a demanda aumentará: A demanda por largura de 
banda certamente aumentará com o crescimento da empre-
sa – não há nenhuma outra alternativa. Com uma visão geral 
sobre o comportamento de uso e uma análise dos dados 
abrangente, você pode planejar o seu crescimento e, assim, 
planejar a tempo o aumento da capacidade da sua rede an-
tes dela se sobrecarregar e afetar os usuários. 
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Compreender o impacto de usuários adicionais: Crescimen-
to corporativo leva inevitavelmente a mais funcionários o que 
pode levar a um sobrecarregamento dos sistemas de TI pelo 
aumento de novos postos de trabalho, linhas telefônicas, ro-
teadores e outros dispositivos. Para manter a estabilidade da 
rede, é crucial conhecer o impacto dos novos usuários na 
rede.

Controle seus gastos: PMEs gastam muito em tecnologia. 
Elas gastam ainda mais quando são empresas de tecnologia - 
testes de carga, capacidade computacional, armazenamento 
em nuvem, etc. Muitos destes serviços envolvem pagamento 
por escala, mas esses gastos aumentam muito mais quando 
você se esquece de desligá-los. Você pode manter um olho 
sobre isso, rastreando o uso e desligando os serviços que não 
estão sendo usados.

Uma regra interna responsável para uso de dispositivos 
pessoais: Os jovens – e jovens empresas – em geral estão total-
mente envolvidos quando se trata de BYOD (traga seu próprio 
dispositivo). As pessoas querem cada vez mais trabalhar em 
seus próprios dispositivos móveis e a TI tem que encontrar uma 
maneira de levar tudo isso em conta. Os dispositivos móveis 
têm uma tendência de sugar largura de banda, enquanto as 
aplicações essenciais da empresa não podem permitir um 
retardamento causado, por ex., por um funcionário se sincro-
nizando ao iTunes. Através da criação de uma rede sem fio 
separada para dispositivos móveis em combinação com um 
monitoramento confiável, você finalmente pode resolver o pro-
blema de largura de banda.

Não perder os certificados de vista: Muitos dos chamados 
«ataques cibernéticos sofisticados», na realidade, não são 
nada sofisticados. Hackers muitas vezes exploram vulnerabi-
lidades – muitas destas bem velhas – em certificados SSL.
A atualização é simples, mas muitas vezes é esquecida.
Monitoramento de rede permite que você possa compreen-
der os certificados de cada dispositivo da rede e garante que 
você esteja sempre atualizado.

Segurança: Os ataques cibernéticos, especialmente as 
ameaças sofisticadas insistentes, ocorrem frequentemen-
te durante um longo período de tentativas. Se os avisos e 
alarmes relevantes sempre estiverem ativos, há inúmeras 
maneiras de detectar um comportamento suspeito em uma 
rede para então verificar, se há um ataque de força bruta em 
seus logins, ou se há um número estranhamente elevado de 
solicitações ao servidor.
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