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Verifique a página 2 deste documento para ver a lista completa.

 HTTP, HTTPS, ICMP

Considerações gerais

Monitoramento de tempo de atividade

Locais de Monitoramento

Protocolos

1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360
minutosVerificar frequência

Visão geral detalhada e sequencial do tempo de carregamento do seu 
site. Visualize tempos de carregamento individuais em seu site para 

identificar e reparar gargalos. 

2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360
minutos

 Estabeleça limites de tempos de carregamento individuais 
e receba alertas assim que são atingidos ou quando elementos 

falham em carregar.

Monitoramento de carregamento de página

Navegador

Vista em cascata

Verificar frequência

Alertas Instantâneos

Mozilla Firefox/Google Chrome


Garantia de 
monitoramento 24/7

Dados históricos em 
gráficos 

Verificação de conteúdo 
de página web

Verifique se há strings específicas em páginas web ou no 
código-fonte HTML.

Alertas Instantâneos
Receba alertas se sua página não estiver disponível ou excede 

o tempo de resposta máximo.

Relatórios abrangentes 

IPs Verifique a página 2 deste documento para ver a lista completa.

Obtenha capturas de tela da página monitorada assim que 
um erro for detectado.Captura de tela (em breve)

https://www.teamviewer.com/pt-br/remote-management/web-monitoring/?utm_source=WebMonitoring-TFS-AMERICAS-pt&utm_medium=PDF


Visualize os tempos de resposta ao longo do processo de afunilamen-
to para identificar problemas e reduzir as taxas de queda e abandono.

Tenha uma visão precisa dos dados e identifique problemas para 
melhorar o desempenho do seu site.

Monitoramento de transações

Locais de Monitoramento

Europa 
Oriente Médio 
África

América do Norte e do Sul

Visualização de gargalos 
(em breve) 

Diagnóstico

Limites variáveis
Estabeleça limites individuais para cada etapa do funil de 

transações.

Alertas Instantâneos Seja notificado assim que uma das verificações de transações falhar.
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Script XML
Simule a entrada do usuário e monitore o desempenho de seu site 

com um script XML predefinido.

Visão geral detalhada e sequencial do tempo de carregamento do 
seu site.Vista em cascata

Obtenha capturas de tela da página monitorada assim que um erro 
for detectado.Captura de tela (em breve)

Alemanha Frankfurt a. M.

Munique

Reino Unido Londres

Holanda Amsterdã

Suíça Zurique

Espanha Madrid

Dinamarca Copenhague

Suécia Estocolmo

Rússia Moscou

Itália Milão

França Paris

Áustria Viena

Polônia Varsóvia

Turquia Istambul

África do Sul Joanesburgo

EAU Dubai

Estados Unidos Nova Iorque

Los Angeles

Dallas

Denver

Canadá Toronto

Brasil São Paulo

México Cidade do México

Argentina Buenos Aires

Ásia e Pacífico 

Japão Tóquio

Austrália Sydney

Cingapura Cingapura

China Hong Kong

Tianjin

Índia Mumbai

Coreia do Sul Seul

Endereços IP de servidores
Veja nosso website para navegar pelos endereços IP de nossos servidores de 
monitoramento web.

www.teamviewer.com/IP-addresses 

https://www.teamviewer.com/pt-br/remote-management/web-monitoring/ip-addresses/?utm_source=WebMonitoring-TFS-AMERICAS-pt&utm_medium=PDF


Garanta o desempenho máximo do seu site.

Teste o TeamViewer Web Monitoring por 14 dias gratuitamente!

Você ainda tem dúvidas? Nossa equipe está pronta para ajudar.

Estados Unidos  1 800 638 0253 (ótimo grátis)
Canadá   1 800 638 0253 (ótimo grátis)
Brasil   0800 023 0190 (ótimo grátis)
    0800 591 1337 (para celular) (ótimo grátis)

www.teamviewer.com/sales 
www.teamviewer.com/rm
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