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Sobre nós
Visão Geral da Empresa

Nós PENTASHIVA INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED realizamos Projetos de Segurança de Informação e Rede
em associação com PRISTINE INFOSOLUTIONS que é uma empresa global de serviços de TI e Segurança da
Informação com base em Mumbai, Índia, com fortes competências em Serviços de Outsourcing de TI,
Integração de Sistemas, Gestão de Infra-estrutura de TI, Segurança de TI e Serviços de Auditoria. ,
Investigações sobre crimes cibernéticos, leis cibernéticas e todo o espectro de empresas de treinamento em
segurança de TI. A organização está focada em fornecer soluções empresariais inteligentes e de próxima
geração que ajudam empresas de todo o mundo a superar seus desafios de negócios.
Com um modelo de negócios único, valores e filosofia fortes, combinados com uma força de trabalho
treinada, certificada e altamente experiente, estabelecemos a reputação de fornecer serviços de TI e
Segurança da Informação de alto nível para líderes do setor. Ajudamos as organizações a reduzir o risco e
aumentar a vantagem competitiva, protegendo seus ativos de informações e fornecendo uma garantia
positiva sobre a governança.

Nossa missão
Possibilitamos
a
transformação de negócios
por meio de inovação
constante, padronização,
mitigação de riscos e
minimização
de
interrupções nos negócios,
otimizando continuamente
os custos durante toda a
prestação de serviços.

Nossa visão
Ser uma corporação global
em
Segurança
da
Informação e Terceirização
de TI, fornecendo soluções
e serviços de negócios
inteligentes e da próxima
geração, permitindo a
satisfação persistente do
cliente.

Nossos valores
Somos guiados pelos
valores fundamentais:
 Compromisso
 Integridade
 Respeito

seguintes

O que nós fazemos
Saiba mais sobre nós
Terceirização
de TI

Consultoria de
TI

6%
8%

54%
32%

Treiname
nto de TI
Segurança da
Informação
Segurança da Informação
Nosso portfólio de segurança da informação e auditorias técnicas podem garantir que uma
organização Está imune a várias ameaças e vulnerabilidades conhecidas.

Treinamento de TI
Somos uma das mais confiáveis e, de longe, a maior fonte de segurança da informação
Provedor de treinamento na Índia, tendo treinado mais de 20.000 indivíduos
.
Terceirização de TI
Oferecemos serviços inteligentes de terceirização total de TI para nossos clientes com uma equipe
experiente de Assim, os tecnocratas maximizam o ROI na infra-estrutura de TI.

Consultoria de TI
Ajudamos as organizações a alinhar seus negócios e prioridades de TI, criando soluções inovadoras e
Estratégias práticas de TI para apoiar o negócio.

.

QUALIDADE

"Estamos empenhados em exceder as expectativas
dos clientes, aderindo aos padrões de qualidade e
através de melhorias contínuas e inovação em
todos os nossos processos de negócio."

Nosso portfólio de services
Estamos aqui para servir e criar mágica
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Relatórios e apreensão

Somos a única empresa na Índia, fornecendo serviços e soluções abrangentes de investigação de crimes
cibernéticos para prevenir, detectar e resolver o crescente crime cibernético, fraudes e incidentes de
segurança, incluindo análise forense digital.
A natureza global da Internet permitiu que os criminosos cometessem quase qualquer atividade ilegal em
qualquer parte do mundo, causando perdas monetárias e não monetárias a indivíduos, organizações e
entidades governamentais. A fim de combater esses novos tipos de crimes cibernéticos, oferecemos
serviços técnicos abrangentes para apoiar investigações nacionais e internacionais sobre crimes
cibernéticos.
Ao longo dos anos, temos atendido a grande variedade de pessoas e organizações com nosso serviço de
investigação de crimes cibernéticos, que inclui empresas, empresas, indivíduos, celebridades, executivos,
corporações, consultores independentes e muito mais na Índia e em todo o mundo.
Nossos serviços de investigação sobre crimes cibernéticos visam garantir que as evidências coletadas no
processo de uma investigação forense de qualquer mídia de comunicação eletrônica sejam capazes de
resistir ao escrutínio legal, fornecendo aos nossos clientes uma solução transparente e holística no cenário
mais complexo de crimes cibernéticos. Somos apoiados por profissionais de segurança cibernética e
profissionais altamente certificados, que têm a capacidade de tomar medidas imediatas, de acordo com as
necessidades variadas dos nossos clientes e resolver os desafios de segurança da informação dos nossos
clientes com confidencialidade absoluta e discreta.Depois de um relatório completo do incidente, a origem
do ataque pode ser identificada, todas as informações obtidas durante o processo de investigação podem
ser transmitidas às agências de aplicação da lei para iniciar o processo legal. Os tipos mais comuns de
incidentes de fraude e crimes cibernéticos que investigamos são:Our Cyber Crime Investigation services
aims to ensure that the evidence collected in the process of a forensic investigation from any electronic
communication media should be able to withstand legal scrutiny providing our clients with a seamless and
holistic solution in the most complex cyber crime scenario. We are backed by Cyber Security Professionals
and highly certified staﬀ which has the ability to take immediate action, as per the varied needs of our
clients and solve our clients Information Security challenges with absolute discreet confidentiality.After a
complete report of the incident is made and the source of the attack can be identified, all the information
obtained during the investigation process can be transmitted to law enforcement agencies to begin the
legal process. The most common types of fraud and cyber crime incidents we investigate are:

»Rastreador Atacante
»Transações fraudulentas
» Web Hijacking
» Roubo de identidade on-line
" Ataques de negação de serviço
» Investigação em Crimes em Redes
Sociais

» Ataques internos
» Rastreamento de e-mail
» Acompanhamento de IP
» Manipulação de estoque
» Fraudes no Cartão de
Crédito
» Computação Forense

» Forense Móvel
» Assédio e perseguição
» Privacidade de software
» Extorsão Net
» Phishing
» Fraudes Financeiras

Serviços de Segurança da Informação (ISS)
Information Security Services
Nosso serviço de segurança da informação em profundidade
As ofertas são especificamente adaptadas
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marca. Se torna
É imperativo para qualquer organização manter-se atualizado sobre as mais recentes tecnologias de
segurança, ameaças e estratégias de remediação para salvaguardar a integridade da infra-estrutura de TI
da organização.

Possuímos um portfólio de serviços de segurança de classe mundial, projetado para defender e mitigar os
ataques mais cruéis, além de criar um ambiente altamente seguro para a organização. Ajudamos as
organizações a reduzir o risco e aumentar a vantagem competitiva, protegendo seus ativos de informações
e fornecendo uma garantia positiva sobre a governança. Diferentemente de outras empresas de segurança
da informação, nossa capacidade de atender às necessidades de segurança da informação em setores
verticais com compromisso de entrega de qualidade e abordagem de parceria tem sido altamente
reconhecida na indústria, que posicionou a Pristine InfoSolutions como líder nesse segmento. na Índia,
cobrindo todo o espectro de serviços e consultoria de Segurança da Informação, que inclui:
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Para executar desafios complexos do moderno mundo cibernético, a Pristine InfoSolutions oferece serviços
de consultoria Jurídica Jurídica de primeira linha para pessoas físicas e jurídicas nas áreas de Direito e
Política de Tecnologia da Informação e Comunicações, bem como em todos os aspectos do comércio
eletrônico.
Ajudamos nosso cliente a identificar e proteger sua marca registrada e impedir que
a violação seja feita por ciber-squat. Trazendo uma combinação de consultoria de
gestão, conhecimento técnico e conhecimento operacional de leis cibernéticas,
ajudamos indivíduos e organizações a resolver seus problemas mais difíceis.
Representamos clientes em casos de resolução de disputas de domínios on-line
administrados de acordo com a Política de Resolução de Disputas Uniformes de
Domínio da ICANN.
A única maneira autoritária de pesquisar opiniões da UDRP é ler os casos em si, todos publicados online
em http://www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm. No entanto, simplificamos nossa especialização em
Jurisprudência do Direito Cibernético. A única maneira autoritária de pesquisar opiniões da UDRP é ler os
casos em si, todos publicados online em http://www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm. No entanto,
simplificamos nossa especialização em Jurisprudência do Direito Cibernético.

Somos um dos consultores pioneiros de legislação cibernética na Índia que
pratica a Lei de TI de 2000. Conformidade para empresas, governo, organizações
e indivíduos que prestam serviços jurídicos jurídicos especializados.

Superamos em consultoria de lei cibernética, análise cibernética, Auditoria e conformidade de segurança
de rede / TI e casos como pirataria de licença de software, UDRP, violação de marca registrada, violação de
direitos autorais, patente, cartão de crédito e fraudes on-line, telecom etc. Incluindo:
» Intrusões de computador
» Conduta imprópria corporativa

» Fraudes de taxas avançadas
» Liasoning do produto

» Violação de direitos autorais e
marcas registradas
» Desvio e Extorsão

» Resolução de disputa de
nomes de domínio
»Lei de TI, conformidade com
2000

»Difamação, Contencioso
» Direito de Propriedade Intelectual
(IPR)
» Questões de responsabilidade
de ISP
» Antipirataria e roubo de dados

Terceirização de TI (ITO)
Estamos na vanguarda do pioneirismo em serviços inovadores de terceirização de TI, permitindo que
nossos clientes atinjam seus objetivos de negócios. Os serviços de terceirização de TI permitem que os

executivos de negócios mantenham o controle sobre as estratégias de TI, ao mesmo tempo em que se
beneficiam da redução dos custos operacionais e dos riscos, sem comprometer a prestação de serviços aos
usuários finais e seus clientes.

Ofertas de serviço

Consultando serviços

 Data Centers

Serviços Remotos (NOC)

 Suporte remoto

Gestão de Instalações

 Suporte de HelpDesk

 Recuperação de Desastres

 Suporte no local

 Auditorias

(24 x 7 x 365)

 Auditorias

 Rolo de ramificação

 Risco
 Total de Serviços de
Outsourcing de TI
 Gerenciamento de
desempenho
 Desenvolvimento de
aplicações

Serviços gerenciados

 Suporte de HelpDesk
Gerenciamento de data cente
Serviços

Gerenciamento de
segurança
Base de dados

Gerenciamento de
correção de quebra
 Impressão e Servidor
Gestão

Rede e Aplicação
Gestão

 Distribuição S / W
 Gerenciamento de
armazenamento
 Gestão de ativos

 Gateway de email
 Otimização de Largura de
Manutenção anual
Banda
Contrato
 Gerenciamento de Desktop

Em nosso serviço, garantimos que a infraestrutura de TI de nossos clientes funcione consistentemente com
desempenho máximo por meio de avaliação contínua e implementação de soluções personalizadas por
meio de nossa experiência e conhecimento. Nossa equipe de TI possui amplo conhecimento do setor,
flexibilidade e dedicação à inovação, o que leva a serviços de qualidade para ajudar a realizar seus projetos
dentro do prazo e do orçamento. Com nossos anos de experiência aliados à expertise em tecnologia, nós
nos destacamos no fornecimento de infraestrutura de classe mundial para suporte à necessidade inerente
de suporte à infraestrutura 24x7 em todas as camadas de tecnologia. Avaliamos sua situação e
implementamos uma solução personalizada através de nossa experiência e conhecimento. Nossos serviços
totais de terceirização de TI incluem:
 Gerenciamento e suporte de
datacenter
 Recuperação de Desastres e Suporte
 Auditorias e Compliance

Suporte e Gerenciamento do
HelpDesk
 Suporte e gerenciamento no local
 Suporte remoto

 Gerenciamento de risco de
segurança
 Serviços de virtualização

 Suporte de roll-out de ramificação

 Implantação em toda a empresa

 Suporte a vários fornecedores e
parceiros
 Contrato anual de manutenção

 Gerenciamento de impressão e
servidor
 Auditoria e Gerenciamento de Rede
 Gerenciamento de armazenamento
e banco de dados
 Gerenciamento de ativos e breakfix
 Integração de Rede Complexa
 Suporte Total de TI e Upgrades

IT Consulting (ITC)
To enable success, we help organizations to align their business and IT priorities by creating innovative and
practical IT strategies to support the business and build the plans and investment rationale for the
proposed IT capabilities.
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Ajudamos a planejar, projetar, implementar e operar soluções construídas em uma plataforma de
infraestrutura convergente que orienta a seleção, implantação, operação e atualização do panorama
tecnológico de uma empresa. Nossa abordagem abrangente fornece roteiros práticos e de rápido
desempenho que ajudam as empresas a crescer e alcançar uma agilidade de TI econômica e expertise
incomparável em tecnologia.
Avaliar

“Nossos serviços de consultoria abrangentes irão maximizar o valor de sua
Investimentos de TI para uma infraestrutura eficiente, eficaz e escalável.”

Nossa abordagem liderada por parceiros leva ao conjunto colossal de ofertas com preços competitivos para
TI consultando. Abaixo, exemplos de vários serviços e soluções de consultoria em tecnologia da informação
oferecidos por:

» Transformação de negócios
» Processo de TI e Gerenciamento de
Serviço

»Estratégia e Governança de TI
» Desenvolvimento de Aplicações

» Gestão de Risco de Informação

Empresariais
» Total de Serviços de
Infraestrutura de TI

» Arquitetura e Tecnologia

»Suprimento e suprimento de TI

» Gestão de dados
» Governança, Risco e
Compliance
» Consultoria de Segurança
Cibernética

» Gerenciamento de aplicativos

IT Training

Somos uma das mais confiáveis e, de longe, a maior fonte de provedor de treinamento em segurança
da informação na Índia, oferecendo todo o espectro de cursos de segurança de TI.
Beneficiando de uma posição de liderança no setor de treinamento de segurança de TI, treinamos
mais de 20.000 estudantes e profissionais e produzimos profissionais de TI altamente qualificados
para enfrentar os desafios da indústria global no campo de Hacking Ético e Segurança da Informação
na Índia e no exterior.
Ao contrário de outros, nossos programas de
treinamento de classe mundial em hacking ético e
segurança da informação são projetados e estão
diretamente ligados às necessidades de nossos clientes
corporativos, garantindo que cada candidato receba o
treinamento e a educação adequados do setor de TI.

“Somos um fornecedor líder global de soluções
detreinamento e educação em segurança da
informação. ”
Treinamento com instrutor
Em todos os nossos locais

Sessões de laboratório internas
face a face com consultores do
setor e instrutores certificados
de
segurança
cibernética
disponíveis em nossas diversas
filiais em todo o mundo.

Treinamento Corporativo
No local para clientes corporativos

Os especialistas em segurança
cibernética estão disponíveis para
treinamento de segurança de TI
personalizado, interativo e prático
no local para clientes corporativos.

Treinamento Virtual ao Vivo
Em qualquer lugar, a qualquer momento
no mundo

Treinamento on-line ao vivo e
totalmente interativo no conforto
da sua casa ou escritório em todo o
mundo, mais adequado

Our Training Offerings

“ Our best in class faculties and award winning certification courses (CISEH, CPTE, CCEI,
CAAD) emphasis on practical learning and collaborative sessions ensuring a holistic
learning environment for our students. ”

CISEH

CPTE

CCEI

CAAD

Segurança de
Informação
Certificada e
Hacker Ético

Teste de
penetração
certificado
Especialista

Certificado
Especialista
cibernético
E
Investigador

Android
certificado
Aplicação
Desenvolvedor

CISEH é um dos cursos
CPTE treinamento é o
de certificação mais
nível avançado de ética
reconhecidos em
Hacking em que o
InformationSecurity e O pessoal avalia a segurança
Ethical Hacking
da rede de TI ou sites
domínio que é
corporativos, simulando um
imerscandidates com
ataque contra ameaças
metodologias avançadas externas e ameaças internas
de segurança e
e recomendar corretivo
avaliações de segurança medidas autoritativas para
para lidar com o
mitigar riscos.
crescente espectro de
ameaças às redes
corporativas.

CCEI é o curso de
investigação criminal mais
avançado que apresenta
Abordagem metodológica
para investigação de
crimes cibernéticos e
análise de evidências, a
fim de realizar com
sucesso a investigação
criminal, levando a
julgamento dos autores
.

CAAD é um abrangente
orientado prático, handson Programa de
desenvolvimento de apps
Android que ajuda
candidatos ganham
rápido familiaridade com
o plataforma android para
competir com os
melhores
desenvolvedores de
aplicativos móveis no
indústria.

Our Achievements
 Fomos premiados como a melhor empresa de segurança cibernética da Índia do ano (2014)
pela Silicon India. Também foi destaque na revista Silicon India.
 Recebemos o prêmio de Melhor Instituto de Treinamento do ano (2015) pela Silicon India.
Também foi destaque na revista Silicon India.

 Fomos premiados como Companhia de Segurança em Crescimento Mais Rápido do ano (2016) pela
Silicon India. Também foi destaque na revista Silicon India.
 Fomos premiados como Empresa de Tecnologia de Crescimento Mais Rápido - Reportagem de capa
(2017) para obter o maior sucesso possível no menor espaço de tempo possível.
 Somos premiados pelo National Information Security Council (2017).

 Fomos cobertos pela revista Insight Success como os 10 maiores provedores de soluções de
desenvolvimento e aprendizagem inovadores, ano de 2018.

Nossa equipe central

Rizwan Shaikh
Fundador, Diretor e Diretor Técnico
Ele é um proeminente Pesquisador de Segurança da Informação e Consultor de Crimes Cibernéticos com
mais de sete anos de experiência no campo de Hacking Ético, Segurança da Informação e Direito
Cibernético. Ele é bem reconhecido no Cyber World e amplamente requisitado orador sobre segurança
cibernética e direito cibernético e tem sido convidado por muitas empresas e instituições líderes da Índia,
incluindo IITs e NITs para a realização de workshops, seminários, acampamentos e treinamentos sobre
Ethical Hacking e Segurança da Informação. Ele treinou mais de 20.000 pessoas em faculdades,
corporações e departamentos governamentais. Ele também foi convidado por vários canais de TV e
estações de rádio para difundir a conscientização sobre segurança cibernética e lei cibernética.
Algumas das entrevistas estão listadas a seguir, Link pode ser fornecido de acordo com o interesse
 CNN News 18 sobre “Segurança e computação em nuvem no data center”
 Notícias NDTV sobre “Problema de comprometimento de dados de smartphones”.
 Zee Business sobre “Quanta informação deve ser compartilhada em sites de mídia social.

:• 93.5 Red FM em "Dinheiro ilegal".
• 104 Feb FM em “Como proteger-se contra fraudes de comércio eletrônico durante as
compras online”.
• 93.5 Red FM em “Tudo o que se deve saber (como usuário do Windows) sobre um dos
maiores ataques cibernéticos”.
• 104 Feb FM sobre “Como o dinheiro é retirado ilegalmente de você ATM / Débito
• 93.5 Red FM em "Desafio de caça às baleias azuis".

Sajid Shaikh
Chefe de operações
Ele planeja, dirige e gerencia o desempenho de todas as operações internas, de forma a manter e
desenvolver o Crescimento de Negócios e Satisfação do Cliente e garantir o Trabalho de Qualidade com
uma experiência central de mais de duas décadas no campo de Tecnologia da Informação.

Prashant Kedare
Chefe de Infraestrutura
Head de Infraestrutura de TI e certificado MCP com mais de 12 anos de avanço progressivo com
capacidade de liderança demonstrada combinada com fortes habilidades interpessoais e um registro de
melhores resultados de negócios. Altamente especializado e especialista em Gerenciamento de
Infraestrutura de Tecnologia de TI, Gerenciamento de Redes de Comunicações, Gerenciamento de
Relacionamento com Cliente, WAN, LAN, VOZ, Áudio Visual, Web, Firewalls, Segurança e Conformidade
com Banco de Dados, Acordos de Nível de Serviço.

DIFERENTE

“Nossa abordagem é sempre rigorosa, baseada em
fatos, especializada, colaborativa e focada em fornecer
valor substancial e tangível aos nossos clientes. ”

Nossos clientes
Conheça nossos prestigiados clientes
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experimente o melhor conosco
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Contate-Nos
Entre em contato conosco

ESCRITÓRIO REGISTRADO (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures 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
www.pristineinfo.com
www.rizwanonline.com

