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Quem somos
Nós somos um fornecedor líder de soluções que ajuda os clientes a maximizar seu
desempenho por…
 Aproveitar os melhores talentos com conhecimentos técnicos e experiência no
domínio, segurança, nuvem, redes elegantes da cidade e saúde, comunicações
unificadas
 Filosofia de gestão inovadora
 Amplo portfólio de serviços
Grupo diversificado: IT infraestrutura, segurança e saúde
To-End integrador e parceiro de valor acrescentado
Servir os clientes de
 Ministérios
centrais
 FONTE DE
ALIMENTAÇÃ
O
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ções
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Defesa
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Cadeia de suprimentos & ecossistema

Cliente

integrador de sistemas

OEM

Distribuidor

Projeto | Implementar | Entregar | Distribuir | Desenvolvimento de soluções integradas de
OEM

Pentashiva
Como somos diferentes?

Nossa completa gama de IT, rede,
integração de sistemas, serviços de
software ERP e soluções de
segurança permitem aos seus
clientes para novos limiares de
desempenho de negócios.

Presença de PAN Índia com
escritórios em seis metros, desafia
com equipes em todos os principais
capitais e cidades de nível 1 para o
sentido da tecnologia atual.

Aliança estratégica com 25 +
mundo renomados OEMs.
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Vendas
fortes
experientes
competentes equipe alavancar
tecnologia no fornecimento de
soluções inovadoras e mensuráveis

Apoiado pelo forte histórico de
inovação, concluir projetos na
hora, rápido tatuagens.

Pré-vendas fortes equipa para
concepção e construção da pilha
de inovadoras e eficazes soluções

Por que nós?
Experiência do cliente apenas com forte controle sobre novas tecnologias e
conhecimentos da indústria
Transformar a tecnologia existente, arquitetura simplifica e otimiza o portfólio para
fornecer benefícios de negócios
Clientes de objetivos e obter vantagem competitiva sobre os outros
Com modelos inovadores e flexíveis, nós ajudamos as organizações a transformar
desafios em oportunidades. Isso os ajuda a obter lucros e crescimento.

Soluções chaves
Criação de redes
Roteamento e comutação | Entrega do aplicativo e balanceamento de carga |
Cabeamento estruturado | Aceleração de aplicativos | Controladores de acesso
universal | Transformação da rede | Virtualização de rede | BYOD e Wireless |
Campus LAN e WAN | Definido por software Networking | Soluções de acesso Wi-Fi
| Internet das coisas

Colaboração e comunicação unificada
Comunicação e mensagens | Gateway áudio e SBC | Confrencing de áudio e vídeo |
Vigilância | Soluções de Contact Center
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Nuvem
Computação e rede - elástico elástico computação services (ECS), servidores, balanceadores
de carga de nuvem privada Virtual (VPC) | Segurança e Anti-DDOS, Monitor de nuvem,
Gestion-web

Firewall de aplicativo | Armazenamento e CDN-objeto da bagagem, serviço de mensagens,
CDN | Domínios e Web - domínios (Beta), Alibaba Cloud DNS (Beta) | DB, análise de dados
Serviço de transformação (DTS) | Serviço de aplicação - Gateway de API | Web
hosting soluções | Nuvem de mídia | Jogos em nuvem | Internet das coisas | O2O
soluções | eNlight 360' - premissa solução de nuvem híbrida | eNlight nuvem |
ferramenta DCIM eMagic | Scanner de segurança de MTvSCAN | O baseado em
nuvem Web Application Firewall-segurança | eCOSn (eNlight nuvem objeto
armazenamento) | gDNS (serviços de nomes de domínio Global) | SAP HANA | SAP
HANA não | Hospedagem de recuperação de desastre | Núcleo bancário |
Hospedagem de aplicativos móveis

Segurança
SIEM | Gestão de vulnerabilidades | Proteção de rede | Endpoint Protection |
Proteção de servidor | Proteção de Web | A proteção de e-mail | Ataque DDoS
proteção | UTM proteção completa | Proteção de dados | Gerenciamento de
dispositivos móveis | Análise de segurança e perícia | SOC de próxima geração |
Serviços gerenciados de segurança

-Infraestrutura
Centros de dados | Virtualização de servidores e armazenamento | Calculando
soluções

cuidados de saúde
IHMS | LIS | RIS | EMR | Telemedicina | Telerradiologia | PACS | DMS | mHealth |
eClaim | Portal paciente | eClinic | Analisador portátil de gás | Analisador de
Electolyte | Marcadores cardíacos | Saúde visual da Bosch - soluções de imagem de
fundo

Soluções Smart City
Detecção - camada de Monte | Comunicação | Gestão de dados | Aplicações e serviços |
Centralização do comando e controle | Segurança de dados | Placa do Analytics e traço
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Suporte
Soluções de segurança
Nós somos a segurança como um prestador de serviços que integra a inteligência do contexto
de negócios, dados de ameaças e perspectivas de especialistas em segurança com soluções
de segurança líderes em gerenciamento de análise de vulnerabilidade, SIEM. Prever ataques
internos e externos, responder a ameaças, recuperar mais rapidamente de incidente de
segurança e melhorar a segurança geral.
Simplificar a segurança





Você dá a oportunidade de melhorar a experiência do usuário, reduzir a
complexidade e melhorar a segurança.
Ideal para mercados verticais - PME e startups, publicidade, mídia, ser / ITES,
instituições financeiras, setor de educação, saúde, viagens e turismo, concessionários
de automóveis, hotelaria, etc.
Fornece proteção automática e em tempo real da maioria das ameaças.

Funções-chave
 Fornecemos soluções no modelo de assinatura
 Ajudar a reduzir o seu capital de investimento, elimina a administração no local e
realoca recursos para projetos.
 Ajuda a ameaça imediata proteção atualizada para garantir que seus dados, sistemas
e redes para instantaneamente e sempre seguro.

Nosso suporte de padrões
LISTEN

UNDERSTAND

RESOLVE

PSIV
Care
ACT

MITIGATE

COMMUNICATE

 L2 e L3, suporte remoto e telefone
certificaram engenheiros técnicos
 Processo de gestão e sistema de bilhética
automatizado
 RMA - substituição de Hardware 4-hr CTR
e AMC, atendimento domiciliar
 Auditorias de rede e site de estudos
 – Local de instalação (pão indiano)

www.psindraind.com

-----------------------------Oferta clave------------------------------

Informações de
segurança e
Gestión de eventos
(SIEM)

A proteção de e-mail

Endpoint Protection

Gestão de vulnerabilidades

Proteção de rede

Proteção abrangente UTM

Proteção da correia
fotorreceptora

Proteção de servidor

Gerenciamento de
dispositivos móveis

Soluções de nuvem






Ele remove o fardo da capital investir em implantações de servidor físico, muitas vezes
subutilizados caro
Libera os recursos para se concentrar no seu negócio em vez de empresa de infraestrutura de tecnologia
Necessidade de assinatura e pay-per-use base.
Reduz o tempo de sua empresa para o mercado e permite que acomodar picos de
negócios sem comprometer o desempenho, segurança e controles.
Construído a oferta de terra completamente privada e seguro de instâncias
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-----------------------------Vantagens das soluções de nuvem-----------------------------

Segurança na nuvem
Protege seus aplicativos da web com a tecnologia Anti-DDoS sem precedentes, incluindo AntiDDoS proteção integrada em todas as instâncias do ECS.
Poder de computação sem precedentes
Poupe tempo com grande dados avançada apoiada pela classificação de dados e tecnologia
de recordes de velocidade.
Economias de escala
Acesso a economias de escala para o seu negócio

------------------------------Oferta de chave----------------------------- Cálculo elástico
 Serviços de banco de
dados

 Recuperação de
desastres
 Armazenamento e CDN

 Criação de redes
 Monitor e gestão
 Soluções de

 Domínios e Web

 Segurança

 Nuvem de mídia

 Analytics

 Internet das coisas

 Soluções O2O

 Nuvem de jogos

 Sistema de

 MTvSCAN

 Banco de dados e

 Nuvem pública
Enterprise
 Hospedagem na nuvem
- SAP HANA

aplicações de
monitoramento
 SIEM
 Nuvem privada

hospedagem Web

monitoramento de
Datacenter
 Virtualização
 -Nuvem premissa


Core Banking

 SAP HANA não

Soluções de saúde
 Oferecemos serviços e soluções de classe mundial de saúde.
 Servimos a indústria global como uma "chave na mão, provedor de soluções".
 Nossa experiência em "Domínio da saúde" se estende por mais de uma década e é
reflectida do portfólio de produtos.
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 Empresa de gestão de Hospital sistema/EMR/HER para hospitais em várias especialidades,
com mais de 45 + módulos cuidando de todos os aspectos necessários para o êxito da
operação e gestão dessas empresas.
 Oferece soluções para o setor totalmente integrado.
 Produtos são apoiados por compromisso e uma vasta experiência no setor de saúde em
todo o mundo.

Cliente de impulso

Conformidade e normas
ICD 10, CPT, LOINC, CPOE,
CCHIT, HIPPA, E&M, DRG, HL7

Nossa experiência
Institutos de saúde, governo,
hospitais privados, clínicas,
diagnóstico, seguro (Ereclamacion)

 Corporação Municipal de maior Maharashtra Mumbai
(MCGM) - organização de municipal mais rico da Índia
 Leandro Marinho Medical College & Safdarjung Hospital,
Nova Deli - um dos maiores hospitais da Índia, começou
durante a segunda guerra mundial.
 Kalpana clemilda Government Medical College, Karnal,
faculdade de medicina do afiliado para o Conselho de
medicina da Índia.
 Pós-graduação Instituto de educação médica e Pesquisa
Hospital (PGIMER), Sangrur, Punjab - declararam um
Instituto de importância nacional por um ato do Parlamento.
 140 + clientes PAN-Índia! 5 + hospitais, operação de mais de
300 usuários simultâneos de ERP, 12 sites ao vivo nos
Emirados Árabes Unidos, associado com a empresa da África
do Sul para projetos do governo, parceiro na Croácia para
PACS, diagnóstico da cadeia da Nigéria e o Quênia, Doença
de peito hospital no Kuwait

------------------------------Key Offering------------------------------

Portal Web

IPD

Specialization

Revenue

[Day-cate ERP]

[EMR]

[Insurance]

Treatment

Investigations

OPD

Patient

[Pharmacy]

[Diagnosis]

[Clinics]

[Home Care]

Telemedicine

Teleradiology /
PACS

Cloud
[HIS | Telemedicine |
EMR/HER]
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Ponto de Abbott de soluções de cuidados
 I-STAT de Abbott portátil é um analisador de gases portátil de sangue
 Real - proporciona resultados de tempo em minutos
 Fornece resultados de laboratório-qualidade
Benefícios
















Ser confiante quando todos os assuntos de teste
A easy-to-use analisadores de gás de sangue i-STAT portátil portátil opera com a
tecnologia avançada de single-uso-STAT teste cartuchos. Juntos, eles criam o sistema
i-STAT * - ponto - de-sistema de cuidados (POC) que oferece qualidade de laboratório
resulta em minutos e permite que os profissionais de saúde responder rapidamente a
qualquer necessidade e condição ao lado do paciente.
Simples de usar
Somente quatro etapas necessárias para obter resultados de paciente em menos
tempo e com menos custos
Resultados mais rápidos do que benchtops do
Estudos têm demonstrado que o sistema i-STAT é significativamente mais rápido que
sistemas de bancada e o central lab1, 2
Paciente - cuidados centrado
i-STAT aumenta a satisfação do paciente, minimizando o tempo de espera e duração
da estadia
Menu de teste amplo
Cartuchos descartáveis i-STAT teste cobrem um vasto menu de testes comumente
utilizados em uma plataforma
Opção sem fio
analisador de Wireless i-STAT 1 transmite resultados sem fio para seu eletrônico
Medical Record (EMR)
Gerenciamento simplificado de informações
Gerenciador de HQ de informação, recursos avançados de qualidade e STAT notas
ajudam a integrar os resultados de teste de software do sua instalação

Bosch Fundus Imaging






módulo anexável da retina permite a examinação do olho não-midriática com um 40
graus de fundos amplo campo de visão
Imagens ainda Digitas e vídeo
Aparência do disco óptico, mácula e vasculatura da retina podem iniciada e
documentado de lesão ocular e anomalias
dispositivo pode ser montado em um suporte de lâmpada de fenda com um especial
adaptado
Lacuna de demanda - ferramentas de detecção automática, maximizando o impacto,
o fornecimento-ponte - algoritmo
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Benefícios
 Design portátil e ergonômico
 Não midriática com 40deg FOV
 Sensor CMOS de 5MP
 tamanho da pupila mínimo de 3,5 mm
 Projeto modular - um dispositivo, vários aplicativos
 Foco automático para captura rápida (auxiliar de AF de - 11 a + 3 dioptrias)
 IR / rede de imagem grátis

Soluções Smart City
Cidade equipada com infraestrutura básica para dar uma qualidade de vida decente, um
ambiente limpo e sustentável, através da aplicação de algumas soluções inteligentes.
Infraestrutura básica - garantida água e fornecimento de electricidade, saneamento e gestão
de resíduos sólido, mobilidade urbana e transporte público eficiente, robusta conectividade,
governo eletrônico e participação cidadã e segurança dos cidadãos
Soluções inteligentes - informação pública, redressal queixa, prestação de serviços
eletrônicos, engajamento do cidadão, desperdício de energia & combustível, resíduos de
adubo, 100% de tratamento de águas residuais, contadores inteligentes e de gerenciamento,
monitoramento da qualidade de água, uma fonte renovável de energia, eficiência energética
e o edifício verde, smart estacionamento, inteligente sistema de gestão do tráfego.

------------- Camadas de cidade que infra-estrutura inteligentes e nossas ofertas -------------Sentindo - o monte da camada
Camada de coleção de dados em toda a cidade usando sensores e dispositivos de Monte
Nossas ofertas
Câmeras ao ar livre, Video Walls e Displays, caixas de emergência e dispositivos de mão
Held
Camada de comunicação
Infra-estrutura de rede para levar os feeds para o local centralizado
Nossas ofertas
Componentes passivos de rede em cobre e fibra, componentes de comutação e
roteamento, interruptores de nível Industrial, soluções de Wi Fi, conectividade RF,
videoconferência, telefonia IP e soluções AV

Camada de gerenciamento de dados
Centralizado Data Center para armazenamento e processamento de dados
Nossa oferta
Servidores, SAN soluções, OS & RDBMS licenças e serviços, centro de dados de rede e
roteamento, alimentação soluções, balanceamento de carga e entrega de aplicativos, DR
como serviço de nuvem, nuvem privada, virtualização, recuperação de desastres e soluções
do BCP, soluções de Backup

www.psindraind.com

Camada de serviços e aplicativos
Nossas ofertas
Município-E, E-Health, ninhada de serviços e aplicações
Nossas ofertas
E-município, Saúde, DMS e fluxo de trabalho, GPS Soluções com base de gerenciamento
de cursode controle e comando centralizado
Camada
DMS e ofertas
soluções de Workflow, GPS com base de gestão de frota
Nossas
Sistema de gestão empresarial (EMS), comando controle e Software de comunicações
auxiliado por despacho (CAD), Software de gerenciamento de vídeo (VMS)
Camada analítica & painel de bordo
Nossas ofertas
Análise de dados, Visual Analytics, vídeo Analytics, GIS etc.

Segurança de dados
Para garantir a segurança e a integridade dos dados
Nossas ofertas
Próxima geração de Firewall, IPS, Firewalls de aplicação Web, DDoS, soluções anti-APT,
soluções de SIEM, soluções de criptografia de dados como Hardware Security Module etc.
Serviços de nuvem de segurança

Estudos de caso
Central Bank of India
Location: Mumbai (DC) & Hyderabad (DR)
Área de interesse:
 Abertura de 800 balcões adicionais, incluindo escritórios regionais pelo ano 2020
 A corrente não foi capaz de atender a esse requisito abaixo
Escopo de trabalho:
 DC-DR 2418 conectando ramos
 Upgradation de hardware de servidor existente
 Fornecimento, instalação e prestação de suporte de garantia abrangente no local
 Servidor e armazenamento, rede, segurança & Server Virtualization equipamento
completo
 Sub componentes como software, etc.
Benefícios e resultados:
 Escalabilidade para aumentar seu número de ramos sem comprar novas infra
 Ambiente protegido
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Air Asia
Location: Bangalore
Área de interesse:
 Precisa intensificar as operações para coincidir com a crescente base de clientes e
melhorar os níveis de CSAT
 Adoção de tecnologia regional níveis & melhorar a agilidade nas operações e inovação
empresarial
Escopo de trabalho:
 Proteger todos os pontos de extremidade - antivírus sofisticada & proteção de ponto de
extremidade
 Garantir a alta disponibilidade de internet - firewalls duplas em todas as estações de
críticas, configuradas no tem modo
 Configuração de QoS e aplicação de balanceamento em dispositivos Peplink
 Criação de quiosques automatizados e interativos
 Implantação de unidade de vídeo-conferência
 Comprimidos de sincronização com servidores centrais
 Habilitar a ponto de dispositivos off-line de venda para armazenar dados de voo e
sincronização com servidores locais na terra
Benefícios e resultados
 Melhor gestão, controle sobre a infra-estrutura de segurança global
 Melhorar a experiência do cliente
 Vire-se mais rápido tempo de voos
 Melhor utilização de recursos

MCGM
Location: Across Mumbai
Área de preocupação
MCGM tem uma necessidade de melhorar a qualidade e a capacidade de resposta dos
serviços de saúde. Automação e reengenharia de processos manuais existentes. Os projetos
visa integrar o atendimento ao paciente, serviços clínicos, administração de apoio nãoclínicos, serviços de diagnóstico, gestão de estoques de drogas, controle de epidemia e
outros serviços auxiliares que vão interligar todos os hospitais da cidade, MCGM conseguiu
manter registros eletrônicos de todos os pacientes em saúde MCGM através de instalações
de saúde MCGM, eliminar a redundância de dados e fornecer dados precisos e confiáveis.
Escopo de trabalho:
Implementação de IHMS através de todos as MCGM instalações de saúde - 399-locais
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Convém & resulta:
Administração Hospitalar eficiente, fluxo de trabalho simplificado, padronização, melhor
tomada de decisão, aumento da eficiência de clínicas e serviços de apoio, melhor entrega de
serviços de saúde, gestão de controle e tempo, primeiras alertas sobre a evolução da
doença, de custos mais rápido acesso aos serviços essenciais, aumento da satisfação do
paciente, aumento da transparência.

Contate-nos:

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819 Vikas Deep Building, Laxmi Nagar Deistrict Centre, Delhi 110092. INDIA
Tel: +91 11 22467713/ 40570058, Mobile/Whatsapp: +91 9811146868
Email: psinfraind@gmail.com, info@psinfraind.com, Web:
www.psinfraind.com

