
Simplifique seu 
dia com PRTG
Monitore toda a sua infraestrutura de TI com o PRTG Network Monitor. 
Você tem uma visão completa da sua rede e do desempenho dela, para 
assegurar que todos os componentes críticos da sua infraestrutura de 
TI estão funcionando eficientemente.

www.br.paessler.com



Monitorização  
inteligente e fácil

• Configuração inteligente e descoberta automática  
para um início rápido

• Sensores/verificações pré-definidos para a maioria  
dos dispositivos comuns

• Alertas e notificações abrangentes e fáceis de usar

• Painéis/mapas personalizados para uma visão  
geral de alto nível

“PRTG foi fácil de implantar, fácil de manter e, o 
mais importante, agradável para trabalhar. PRTG 

é minha ferramenta favorita.” 

Daniel Sadavoy, Jameson Bank

Você estará pronto e rodando em poucos 
minutos, sem configurações complicadas.

Uma solução 
para tudo 

• Desempenho e disponibilidade

• Hardware e aplicações

• Ambientes virtuais, e-mail, web, armazenamento, 
impressoras, etc.

• Monitore vários locais com uma única instalação

Visualize toda a sua rede, seus sistemas e suas 
aplicações em uma solução única e abrangente.

“Nós escolhemos o PRTG ao invés de outros produtos 
de monitoramento concorrentes, pois ele poderia lidar 

com o monitoramento de todos os hardwares que 
possuímos. Ele pode monitorar todos os aplicativos e 

sistemas operacionais que temos.” 

Ben Tyson, Unite Group



Licenciamento 
fácil e simples

• Sem complementos, sem módulos – todos os recursos 
estão incluídos em cada licença

• Monitoração de multi-localização e cluster de  
failover incluídos

• Modelo de upgrade justo – basta pagar a diferença  
de preço

Personalize seu 
monitoramento

“O PRTG satisfez cada um de nossos requisitos.  
A Forsyth precisava de sensores personalizados para 
monitorar alguns de seus dispositivos e aplicativos 
mais difíceis e para simplificar o monitoramento de 

sistemas complexos.”

James Harden, Forsyth County Schools

“O PRTG oferece a combinação certa de consultas 
predefinidas e opções flexíveis. Isso torna o PRTG ideal 

para um monitoramento abrangente e confiável.” 

Christian Miceli, Bosch Rexroth

Ajuste facilmente o PRTG Network Monitor às 
suas necessidades individuais.

O PRTG possui um sistema de licenciamento 
simples e com preços acessíveis para redes de 
todos os tamanhos.

Veja os nossos preços online: www.br.paessler.com/precos

• API opcional e sensores personalizados para fácil 
integração de dispositivos personalizados e aplicativos 

• Crie painéis personalizados multicamadas

• Selecione entre várias interfaces gráficas: navegador, 
PRTG Desktop app para Windows e MacOS, ou 
aplicativos para iOS e Android

• PRTG Desktop com painel de controle de múltiplos 
servidores

PRTG XL1 
Sensores ilimitados

1 instalação do servidor
Licença perpétua

MELHOR VALOR

PRTG 500 
500 sensores

1 instalação do servidor
Licença perpétua

PRTG 1000 
1.000 sensores

1 instalação do servidor
Licença perpétua

PRTG 2500 
2.500 sensores

1 instalação do servidor
Licença perpétua

PRTG 5000 
5.000 sensores

1 instalação do servidor
Licença perpétua

PRTG ENTERPRISE 
Sensores ilimitados

Quantidade ilimitada de servidores
Licença sob assinatura



Visão geral dos recursos

MONITORAMENTO DE “TUDO” COM UMA ÚNICA 
SOLUÇÃO

• Suporte para todos os protocolos comuns (SNMP, WMI, ICMP, HTTP, 
MQTT, SOAP, SSH, FTP, SMTP, POP3, DICOM, HL7…)

• Suporte para NetFlow v5/v9, sFlow, jFlow, IPFIX e packet sniffing
• Monitoramento de hardware, software, ambientes virtuais e aplicações
• Suporte pronto para uso para os principais fornecedores de TI 

(Cisco, VMware, Hyper-V, Microsoft, HPE, Oracle, Juniper, HP, 
Amazon CloudWatch, Dell, APC, NetApp, Nutanix, Fujitsu…)

• Monitoração sem agente para Windows, Linux e MacOS
• Importação flexível de arquivos de dados MIB de todos os 

fornecedores
• API RESTful e sensores personalizados para monitorar dispositivos  

e aplicativos não-padrão
• Monitoramento de log de eventos
• Monitoramento de vários sites com uma instalação/licença
• Adequado para todas as verticais da indústria

LICENCIAMENTO E REQUISITOS DO SISTEMA

• Comece com 100 sensores grátis
• Todos os recursos incluídos em cada licença,  

sem complementos, sem módulos
• Crescimento para licenças maiores, pagando apenas a diferença de 

preço
• Suporte interno de engenheiros e desenvolvedores
• Funcionamento em todas as versões comuns do Windows
• Funciona na versão atual dos navegadores comuns para a  

interface da web
• Pode ser executado em plataformas na nuvem, como Amazon Web 

Services e Microsoft Azure

MONITORAMENTO DA MANEIRA FÁCIL

• Monitoramento sem agente (sem impacto nos dispositivos 
monitorados)

• Banco de dados integrado, servidor de e-mail e servidor web
• Assistente de configuração “Smart Setup”
• Autodescoberta – visualização imediata de dispositivos descobertos
• Modelos pré-configurados para dispositivos e aplicativos comuns
• Atualizações automáticas de software
• Modelo de licenciamento simples e justo, incluindo upgrade fácil 

para uma licença maior

PUBLICAÇÃO DE DADOS

• Arraste e solte o editor de mapas para painéis claros e individualizados
• Mecanismo de relatório integrado com entrega  

como HTML, PDF ou CSV
• API documentada para exportação de dados personalizados
• Aplicativos gratuitos para iOS e Android
• Poderosa interface web interativa
• PRTG Desktop app (Windows/macOS) para visualizar diversas 

instalações de PRTG em um painel

ARQUITETURA DO SOFTWARE

• Funcionalidade de cluster de failover incluída
• Banco de dados integrado otimizado para monitoramento de dados 

(não requer servidor de banco de dados)
• Dados de históricos de monitoramento armazenados em intervalos 

originais (dados brutos)
• Projetado para redes de todos os tamanhos

ALERTAS FLEXÍVEIS E CONFIÁVEIS

• Alertas para critérios configurados individualmente
• Vários métodos de notificação (e-mail, SMS, Slack, Microsoft Teams, 

notificações push, gancho HTTP, exe, script, syslog, etc.)
• Relatórios programados e personalizáveis (HTML, PDF)
• Arquivos de log detalhados sobre todas as atividades e resultados
• •Sistema Interno de tickets

Veja mais detalhes Seu data center em resumo

SERVICES & APPSSERVER ROOM IT INFRASTRUCTURE

Paessler AG · info@paessler.com · www.br.paessler.com

Todos os direitos de marcas registradas e nomes são 
propriedade de seus respectivos proprietários.

OBTENHA SEU
TRIAL GRÁTIS!
www.br.paessler.com
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