
O TeamViewer Monitoring providencia um reconhecimento 
atempado de problemas na sua infraestrutura de TI e  
notifica-o(a) imediatamente de um problema.

Defina políticas de monitorização individuais para o(a) informar 
sobre a saúde do disco, a utilização da CPU, o estado online do 
computador e mais.

Torne-se proativo(a) nas suas atividades de administração de 
TI: reduza os tempos e custos das interrupções e evite uma 
potencial perda de dados.

Scripting remoto e Gestor de tarefas remoto

Melhore o seu suporte – forneça aos seus clientes uma 
experiência mais rápida, menos intrusiva e aperfeiçoada. 
 
Mergulhe no potencial completo de suporte de TI com o 
TeamViewer Monitoring – sem precisar de uma sessão de 
acesso remoto do TeamViewer: 

Padronize a manutenção e suporte enquanto reduz o tempo 
necessário para a resolução com o Scripting remoto. Crie 
scripts que realizam tarefas repetitivas e de rotina para si. 
Execute qualquer um dos seus scripts num dispositivo remoto 
diretamente a partir do seu painel de controlo do TeamViewer 
Monitoring.

Utilize o Gestor de tarefas remoto integrado para visualizar e 
gerir remotamente todos os processos e serviços que estão a 
ser executados nos seus dispositivos.

Tempo de resposta reduzido
Defina limites individualmente e 
receba notificações quando estes 
forem atingidos.

Poupe dinheiro
Ao realizar a manutenção dos 
seus sistemas proativamente, 
reduz a frequência de interrupções 
dispendiosas e evita uma potencial 
perda de dados.

Tempos de inatividade reduzidos
Os trabalhos de manutenção já não 
são uma surpresa. Realize uma 
manutenção preventiva antes que 
ocorra uma interrupção.

TeamViewer Monitoring
Monitorize proativamente 
todos os seus dispositivos.

Network Monitoring

Monitorize a disponibilidade e falhas de todos os 
dispositivos da rede, tal como impressoras, routers e 
parâmetros, e mais ao analisar todos os dispositivos 
conectados.

Monitorização de dispositivos

Monitorize vários aspetos importantes dos seus 
dispositivos e receba notificações instantâneas caso  
uma verificação falhe.

      Estado Online       Saúde do disco 
      Espaço em disco       Software de antivírus
      Utilização da CPU       Firewall
      Utilização da memória       Serviço Windows
      Processos        Registos de eventos
      Atualização do sistema         Tráfego da rede 
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Escalável 

O TeamViewer Remote Management 
cresce com o seu negócio. Pague 
apenas o que realmente precisa e 
escale a qualquer altura. 

Personalizável 

Personalize o TeamViewer Remote 
Management para as diversas 
necessidades de departamentos ou 
clientes ao definir políticas individuais. 

Integrado 

Sem complexidade de vendedor 
adicional, e tudo num painel de 
controlo conveniente. Beneficie 
da solução RMM integrada do 
TeamViewer.

Leve sua equipe de TI para o 
próximo nível.

Experimente o TeamViewer 
Remote Management por 14 dias, 
GRATUITAMENTE! 
 

   Endpoint Protection

   Monitoring

   Web Monitoring

   Asset Management 

   Backup

Benefícios

Sobre a TeamViewer 
 
Empresa líder global em tecnologia, a TeamViewer oferece uma 
plataforma de conectividade remota segura para acessar, controlar, 
gerenciar, monitorar e oferecer suporte a qualquer dispositivo em 
qualquer lugar e entre qualquer plataforma. Com mais de 600 mil 
clientes, o software TeamViewer é gratuito para uso privado e não 
comercial e foi instalado em mais de 2,5 bilhões de dispositivos. A 
TeamViewer inova continuamente nas áreas de conectividade remota, 
realidade aumentada, internet das coisas e engajamento digital do 
cliente, permitindo que empresas de todos os setores transformem 
digitalmente seus processos essenciais de negócios por meio de 
conectividade perfeita. Fundada em 2005 e sediada em Göppingen, 
Alemanha, a TeamViewer é uma empresa de capital aberto com 
aproximadamente 1.400 funcionários globais. A TeamViewer AG (TMV) 
está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt e pertence ao MDAX.

Tem alguma pergunta?

Estamos sempre dispostos a ajudar.
 
www.teamviewer.com/rm 
www.teamviewer.com/support

Estados Unidos       0800-020-4931 

Comece o seu teste gratuito

Stay Connected
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