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Paessler’s support team is completely professional, quick and 
straightforward to deal with. I like the fact that they are so honest. If 
something doesn’t work right out of the box, they give you straight 
information – no politics involved – and usually they come up with 
a workaround.” 

Daniel Sadavoy, IT Systems Analyst at Afex

“
[PRTG] is a great product (we always tell everyone about it), and the 
support never fails to be courteous, professional and punctual. Our 
congratulations to the whole team. What more could we ask for!”

Cameron Hinton, Group Technology Manager at SGR Limited “
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PRTG Maintenance
Tại sao bạn nên gia hạn gói 
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trong 24h.  Đừng để gói bảo trì đã hết hạn cản trở việc bảo mật doanh nghiệp bạn!
phần  mềm  mới  nhiều  lần  mỗi  tháng  giúp  bạn  có  thể  cập  nhật  nhanh  chóng, thậm  chí  chỉ  
cách  cập  nhật  thường  xuyên. Chúng  tôi  hỗ  trợ  bạn  bằng  cách  phát  hành  các  phiên  bản  
mạng  doanh  nghiệp  của  bạn, do  đó, điều  quan  trọng  là  phải  giữ  cho   PRTG  an  toàn  bằng  
mề yêu  cm ầu  đăng  nhập  thông  tin  quản  trị   và  có  quyền  truy  cập  không  giới  hạn  vào  
PRTG  là  một  sản  phẩm  rất  nhạy  cảm  về  bảo  mật  và  cần  được  để  tâm  cao  độ.  Vì  phần  

 
 

paessler.com/prtg/featurelist
hành' truyền thống. Dưới đây là tổng quan về những gì chúng tôi phát hành hàng quý: www. 
tiếp cận với các công nghệ mới nhanh hơn nhiều so với kiểu phát triển theo hướng 'phát 
Với cách vận hành phát triển sản phẩm PRTG,  chúng tôi luôn cập nhật phần mềm để bạn 

ngày làm việc.
nhanh chóng. Nhóm hỗ trợ cốt lõi của Paessler cam kết phản hồi trong vòng 24 giờ vào các 
tham gia ngay lập tức vào nhóm phát triển để  xác định và giải  quyết  các vấn đề  kỹ  thuật  

tôi:
Ticket  và  tải  lên ảnh  chụp  màn  hình. Hãy  xem  các  tài  nguyên  hỗ trợ bổ sung  của  chúng  
Viết email tới support@paessler.com hoặc sử dụng Button trong giao diện phần mềm để gửi 

GIA HẠN NGAY

trước ngày hết hạn. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ bán hàng của PACISOFT tại
Để  đảm bảo  phần  mềm hoạt  động  liên  tục, suôn  sẻ  và  được  bảo  mật, hãy  gia  hạn  ngay  
liên tục ở hiện tại và trong tương lai với mức giá bạn đã trả hôm nay. Không lo tăng giá!.
nhận được giảm giá thêm, bạn có thể  yên tâm rằng bạn có quyền truy cập liên tục lợi  ích  
cập nhật và phiên bản mới miễn phí. Ngoài ra, nếu gia hạn nhiều năm lên đến 36 tháng sẽ  
được hưởng lợi từ hỗ trợ kỹ thuật cao cấp của chúng tôi mà còn nhận được tất cả các bản  
Gói bảo trì phần mềm hàng năm chỉ có chi phí khoảng 25% giá bản quyền, bạn không chỉ 

Tìm hiểu các Case Study tại:

Nhóm chuyên gia của PRTG tập trung chủ yếu tại Trụ sở chính ở Đức, do đó, họ có quyền

•  Khắc phục sự cố, chẩn đoán và giải quyết vấn đề
• Yêu cầu tính năng

•  Hướng dẫn kỹ thuật
• Hỗ trợ kỹ thuật

tương lai và bảo vệ hệ thống tốt hơn.
cứng  nào  có  thể  cần  kiểm  tra, sữa  chữa, phục  hồi, từ  đó  giúp  ích  cho  việc  mua  hàng  trong  
tắc  nghẽn  và  cải  thiện  chất  lượng  dịch  vụ,  hiệu  suất,  cảnh  báo  trước  bất  kỳ  lỗi  phần  
thành  mối  đe  dọa  nghiêm  trọng  và  làm  cho  hệ  thống  downtime  . PRTG  giúp  hệ  thống   tránh
PRTG  là  một  phần  mềm  giám  sát  hoàn  chỉnh  giúp  phát  hiện  các  lỗi  trước  khi  chúng  trở

GIỚI THIỆU PRTG NETWORK MONITOR
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