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SOBRE NOS
Visão geral da Empresa

Pentashiva Infraventures Private Limited fornecem um conjunto completo de serviços do conceito de comissionamento,
que inclui o projeto de engenharia e serviços. Nós oferecemos abrangentes projetos EPC turn chave base e fornecer
consultoria no sector, tais como infra-estrutura, agricultura, saúde, energia e poder, informação tecnologia etc.

Comprometemo-nos projetos de tecnologia da informação em associação com NUCLEUS SOFTWARE Quem está a
lidar globalmente em produtos de Software de processamento de informação, banco de Software, gestão e análise de
dados, serviço de rede, consultoria e gerenciamento de projetos, treinamento, serviço pioneiro no varejo e corporativo
bancário software desde 1986, combinamos grande experiência com um histórico sem precedentes e um compromisso
total para a construção de parcerias duradouras com nossos clientes. Nosso software alimenta as operações de mais de
150 empresas em mais de 50 países, apoiando os empréstimos de varejo, banca corporativa, gestão de tesouraria, mobile
e bancário de internet, finanças automotivas e outras áreas de negócio.
No Nucleus Software, Acreditamos que a tecnologia tem o poder de transformar as indústrias, e quando se trata da
transformação de vidas, acreditamos que a tecnologia tem um papel ainda mais forte. Com esta crença núcleo Software
Foundation foi estabelecida.
▪

Nucleus é conhecida pela experiência de classe mundial e inovação na concessão de empréstimos e transações
bancárias de tecnologia. Seus produtos de dois porta-estandarte, construídos sobre a tecnologia mais recente são:

▪

FinnOne™, 10-vezes vencedor - Solução de Empréstimos do Mundo Best-Seller.

▪

FinnAxia™, Uma transação global integrada bancário solução usada pelos bancos em todo o mundo para
oferecer pagamentos globais eficientes e inovadoras e contas a receber, gestão de liquidez e serviços bancários de
negócios internet.
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Nucleus Software identificou cinco valores fundamentais - integridade, respeito, orientação de
resultado, inovação e colaboração – que formam a base de nossa filosofia empresarial. Da forma
como nossa equipe trabalha juntos para a maneira que desenvolvemos nossos produtos e
parceria com nossos clientes para garantir seu sucesso, esses valores sustentam a tudo o que
fazemos. Eles demonstram o compromisso do núcleo Software para criação de uma cultura
corporativa forte e parcerias de longo prazo que entregam o verdadeiro valor para nossos
clientes.

Por que esses cinco valores?
• INTEGRIDADE é um conceito de coerência de ações, valores, métodos, medidas,
princípios e moral e para o núcleo Software integridade do empregado é o sentimento interior
de "totalidade", derivando de qualidades tais como a honestidade e a coerência do caráter.

• RESPEITO é o ingrediente principal para ser inteiro. Um pode ter uma
diferença de opinião com outra pessoa, mas ele / ela ainda respeita o
indivíduo, desde que a pessoa é vista como uma outra parte de um todo.

• COLABORAÇÃO é o espírito de trabalho em conjunto que permite que
tais realizações grandes ser possível. É a energia positiva de vários que
juntos supera a energia de cada indivíduo e, como é dito literalmente, mover
montanhas.

• INOVAÇÃO é o catalisador para o crescimento, visto como a aplicação das melhores
soluções que precisa de novas exigências, necessidades inarticuladas ou mercado
existente. Isso é realizado através de mais eficazes produtos, processos, serviços,
tecnologias ou ideias que estão prontamente disponíveis para os mercados, governos e
sociedade.

• É o cumprimento da visão e da missão que irá enriquecer a vida
verdadeiramente e fazem o esforço valer a pena. ORIENTAÇÃO DE
RESULTADO é sobre como criar os resultados que fazem a diferença.

Três Décadas de Transformação do Cliente
Presença em Todo o Mundo, Conhecimento Global, Foco Local
3 Décadas
DÉCADAS DE BANCÁRIO
DOMÍNIO DE ESPECIALIZAÇÃO

10 VENCEDOR DO TEMPO
SOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO MAIS
VENDIDO DO MUNDO

150

26 M

BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
CLIENTES EM 50 PAÍSES

300,000
OS USUÁRIOS FIZEREM LOGON
DIÁRIO EM NOSSOS SISTEMAS

TRANSAÇÕES
PROCESSADAS POR DIA

$200 B

3 OF TOP 20

VALOR DE EMPRÉSTIMOS
GERENCIADO

BANCOS GLOBAIS SÃO
NOSSOS CLIENTES

Nucleus Software no Médio Oriente
Nossa Relação

40 + clientes satisfeitos em A
região

Escritório aberto em 2007
Localizado em Dubai
Cidade de Internet com 20 +
Capacidade de assento

Distribuídos por cliente
Emirados Árabes Unidos,
Omã, Arábia Saudita,
Bahrein, Kuwait, Egito
Líbano e Jordon

Vencedores de vários bancos
Elogios em todo o
região

Guarda-chuva of Nucleus Ofertas
Proposta de valor do cliente de ponta a ponta
Nucleus Ofertas
Próxima geração Product Suite, complementado por
o portfólio de aplicativos e serviços de infra-estrutura para
maior sinergia e benefícios para os clientes

Nucleus
Serviços
Infra-estrutura de
gerenciamento de
serviços

Aplicação Mgmt.
Aplicação

Paixão local
Global
Experiência

Entrega de
Excelência

Cruzada
Funcional
Expertize

Inovação
no Núcleo

Espírito de
parceria

Ofertas de Serviços Convencionais (App +Infra)
Desenvolvimento de portfólio de aplicativos
Suporte de portfólio de aplicativos
Upgrades de portfólio / Tecnologia EoL
Gerenciamento de
Racionalização de portfólio de aplicativos
/ Migração

Teste de consultoria de gestão
Teste de governança
COE Configurações de

Colaborador
de Aplicação
e
Manutenção

Rede e
segurança

Verificação
&
Validação

Transformação
de data centers

Hiper infra-estruturas convergentes
Infraestrutura de nuvem privada
VRA, VRO VRM
DC/VM migração
BCP, DR e Backup
Serviços de consultoria

Enterprise
Solução

IBM Processo de negócios
Gerenciamento de
IBM Conteúdo corporativo
Gerenciamento de
IBM Gerenciador de caso
Desenvolvimento da plataforma de força de vendas.
Microsoft SharePoint Services

PORTFÓLIO
DE
SERVIÇOS

Gabinete 360
Migração de serviços de nuvem
Office365
Azuis Services
Logon único (SSO), fator de Multi
Authentification(MFA)
Comunicação unificada SFB/equipes
Serviços de consultoria

Ofertas de Transformação Digital

01

Próxima geração de aplicações

02

Grande volume de dados &

Analytics

03

Automação e a

04

Nuvem

05

Mobilidade

06

Transformação de DC

07

Segurança Cibernética

API de desenvolvimento e gestão
Arquitetura digital
DevOps

BI &amp; do Analytics
Plataforma de grande volume de dados
Ciência de dados
Automação robóticaInteligência
artificialAprendizado de máquina.

Desenvolvimento de nuvem
Habilitação de nuvem
Migração de nuvem.
Gestão da mobilidade empresarial
BYOD/COPE
Mobile &amp; Web Apps do
DevOps/infra-estrutura como código (IaC)
Estivadores & Kubernetes (Containerized services)
Software definido Center(SDDC) de dados
Rede de migração para IPV6
Migração de serviços de segurança da nuvem
Auditorias e avaliação de segurança
Cego de Ethical Hacking & forense
Centro de operações de segurança-Capability Maturity Model (SOC - CMM)
Serviços de consultoria

Noivado Modelos

CENTRO DE EXCELÊNCIA (CDE)

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO OFFSHORE (CDO)

SERVIÇOS DE PROFESIONAL

CONSTRUIR, OPERAR & TRANSFERIR (BOT)

Liderança de Pensamento
a Jornada de Transformação

TERCEIRIZAÇÃO DE ESCOPO FIXO

Compromissos
'Construídos para durar'
mais de uma década
Journey

'Provar' e 'Melhorar'
Manter e Crescer

Noivado de Transição Progressiva para um banco Asiático do Líder
Evoluation de relacionamento com o cliente

A ABORDAGEM

A PAISAGEM
•

•

•

•

•

Um dos principais Banco Asiático tem
internamente governança por mais de
80 + anos
Todas as plataformas – para
empresas de Micro, foram
desenvolvidos em – casa
As configurações de suporte
fragmentada e gestão do
conhecimento fragmentado
As equipes composta de pessoal
permanente do banco, vários
fornecedores, pessoas do contrato
temporário
Inércia para parcerias estratégicas e
terceirização

•

•
•
•

•

•

Foco significativo dado para a
compreensão do trabalho atual,
paisagem IT e planos futuros
Perfis posicionado e escolheram
usando atributos a seguir:
Proficiência em habilidades de
tecnologia atual
Exposição e experiência empresarial
no futuro e as tendências da
tecnologia
Aspectos culturais
Comutação sem emenda entre
elogiando, auxiliando & papéis a
parceria ajudou a equipe de ti para
avançar para as iniciativas de "Forma
the Business" do banco

O RESULTADO
•
•

•

•

Adesão de 100% ao cliente é curto e
a longo prazo as expectativas
Formou uma equipe muito estável,
minimizando o atrito (< 10%),
abordando uma das maiores
preocupações do banco
A apoiou cabeças para otimizar o
TCO e reunião suas KPAs durante
tempos difíceis
Banco começou a envolver-se com o
núcleo para suas iniciativas de
"Missão crítica"

Noivado de transição do aumento da equipe de serviços gerenciados para
parceiros estratégicos

Criação de Uma Plataforma de Risco de Crédito Global Para um Banco
Global
Suporte a 5.000 Usuários em 105 Países
O DESAFIO

A SOLUÇÃO

Um dos maiores bancos do mundo, necessários para reduzir a
aprovação de crédito complexo ciclo para clientes corporativos
O banco estava procurando uma solução que perfeitamente
integrado e dados de crédito de inúmeros sistemas internos
consolidados.
A solução necessária para apoiar a previsão e monitoramento
de risco de crédito em vários níveis.

Foi criada uma solução com fluxos
de trabalho configuráveis
cobrindo AML/KYC, BIR, ICR, CCR
e preparação do pacote de
crédito. Documentação legal
Inbuilt recursos de controle suporte
para tomada de decisão.

REDUÇÃO

96%

EM VEZ DE
APROVAÇÃO

TEMPO DE

99%

NO APLICATIVO

Criado solução perfeitamente integrada, suporte 100k lida por dia

Digitalização Para Uma Entidade do Governo no Médio Oriente
Fornecimento de Plataforma Inovadora Para Serviços de Habitação Pública

70%

O DESAFIO

A SOLUÇÃO

Uma entidade do governo no Oriente estava
olhando para implementar uma plataforma
inovadora para suportar o processamento sem
papel de casa e terreno candidaturas de cidadãos
em vários canais. A solução necessária para
integrar com várias entidades de governo para
buscar dados de cidadão para decidir da
elegibilidade.

Uma solução sob medida desenvolvida
usando finnOne Neo framework.
Estrutura de integração reutilizáveis,
permite que várias entidades
governamentais com mudança mínima
no embarque. Motor de regra
configurável implementado para decidir
a elegibilidade do cidadão.

REDUÇÃO
NO TEMPO DE
PROCESSAMEN
TO

40%

AUMENTO
NO VOLUME DE
APLICAÇÃO

95%

REDUÇÃO
EM VEZ DE
APROVAÇÃO

Criou a solução perfeitamente integrada com várias entidades externas

Ajudando os Clientes a Ter Sucesso
Fazer Trabalho de Serviços Para o Crescimento do Negócio

“Do noivado serviços ponto de
vista, nós nos beneficiamos
com a experiência das pessoas
no chão, a equipe. A equipe tem
CONHECIMENTO E BOA
EXPERIÊNCIA. Núcleo tem
feito um grande trabalho.
Portanto, temos uma longa
parceria com eles. Núcleo de
funcionários a nível de trabalho
são GRANDE, CONHECEDOR e
Trabalhador, a par com a
nossa equipe e expectativas. A
equipe é muito inteligente. Eles
sabem o que fazer. Eles podem
ser MUITO CRIATIVO as coisas
provavelmente não pensamos.
Equipe funcional é grande. A
equipe de desenvolvimento é
geralmente muito experiente."

Citibank, Singapore

“NÍVEL DE HABILIDADE,
INTERESSE E
EFICIÊNCIA na execução
de atribuições do núcleo
de recurso é Excelente.”
Standard Chartered
Bank, Singapore
“Na-embarcamos núcleo
como uma referência e
agora sabemos por que nos
foram dadas tais A STRONG
REFERENCE. Nós somos
SATISFEITO.”

“Eu gostaria de OS PARABÉNS
Núcleo para a GRANDE
CONQUISTA com ADHA para
CBA. Nossa viagem vale um
GRANDE SALVA DE PALMAS e é
sob esforço contínuo para
alcançar a visão de "E-casa". Nós
agradecemos sua COMPROMISSO
ADHA e esperança para desfrutar
o mesmo num futuro próximo.
Parabéns e felicidades.”
Abu Dhabi Housing Auth, UAE

BCS, Singapore
“O EQUIPE É À VONTADE

e não há problemas com a
equipe. Não temos o
volume de negócios. Isso é
importante. Estamos no
caminho."
Targo Bank, Germany

“Mantém núcleo superando
nossas expectativas, prefiro não
perca uma única oportunidade
para EXCEDER AS NOSSAS
EXPECTATIVAS, Continuem
assim pessoal!"
UOB, Singapore

Teste Para Uma Fortuna 20 Empresa de Aceitação de Usuário
Projetar e Fornecer Alta Qualidade de Interface

O DESAFIO

A SOLUÇÃO

Uma fortuna 20 organização
necessária à realização de testes
(UAT) para sua plataforma de varejo
bancário, incluindo uma ampla gama
de interfaces em um prazo muito
curto de aceitação do usuário.

Incorporação de um sistema de
gestão de conhecimento em 6
países da Ásia para garantir as
melhores práticas foram
implantados

90+

150

90k

Aplicações
testado

Pessoas
implantadas
para a equipe
de teste

Casos de teste
preparado, revistos
e executados

UAT ou varejo bancário plataforma suportando 140 produtos em 6 países

Trabalhando
com
as Empresas
Inovadoras
Working
With The
Most
InnovativeMais
Companies
De Campeões Locais e Regionais Para Players Globais
From Local & Regional Champions to Global Players

CONTATO NOS
REGISTRADO ESCRITÓRIO (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventure Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi, Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp : +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com

