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OnRetrieval, empresa internacional com vasta experiência 
no campo da Informática Forense. Contamos com uma 
equipa de peritos judiciais informáticos, especialistas na 
aquisição e análise de evidências digitais relacionadas com 
qualquer tipo de crime ou fraude.

Os nossos especialistas utilizam métodos rigorosos e 
mantêm sempre uma correta cadeia de custódia de provas, 
com o objetivo de validar, judicialmente, os resultados 
obtidos. A OnRetrieval usa as ferramentas forenses mais 
fortes do mercado para adquirir as provas, gerando “hash” 
md5 e sha2 e para a elaboração de relatórios com resultados 
claros e detalhados totalmente conclusivos.

QUEM SOMOS?

INFORMÁTICA FORENSE

PRODUTOS DISTRIBUÍDOS 
PELA ONRETRIEVAL
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  INOVAÇÃO
  O laboratório mais completo a nível ibérico e um dos 
  líderes da Europa. Possuímos as ferramentas mais
  inovadoras do mercado, geridas por especialistas certi- 
  ficados. Temos uma filosofia de radar e foco.
  Localizamos a tecnologia mais recente e adquirimos,   
  certificamos a nossa equipa e prestamos o serviço.

  SERVIÇO 
  Opções multicanal 24x7 365 dias por ano.
  Acompanhamento on-line de todos os processos.
  Garantimos os resultados. Apoio extremo e
  personalizado.

  CONFIDENCIALIDADE
  Oferecemos total privacidade, legalidade, prudência
  e proteção da informação que processamos.

  EXPERIÊNCIA 
  Mais de 15 anos de experiência no setor da
  INFORMATICA FORENSE em Espanha e noutros
  países.

POR QUE SOMOS DIFERENTES?

PROCESSO PERICIAL EM INFORMÁTICA FORENSE
METODOLOGIA

  GARANTIA E CONFIANÇA
  Somos especialistas certificados em ISO 9001,
  ISO 27001 e UNE 71506. Somos distribuidores e
  representantes das principais marcas do setor da
  informática forense em Espanha e noutros países;   
  obtemos os melhores resultados seguindo os
  protocolos necessários para garantir a CADEIA DE  
  CUSTÓDIA nos processos.

  TESTEMUNHOS 
  Temos o maior número de depoimentos positivos do  
  mercado graças ao nosso profissionalismo e
  resultados.
  Pode visualizar todos os nossos depoimentos em:
  http://onretrieval.pt/testemunhos/

PASSOS
5

1 ORÇAMENTO PRÉVIO
Clareza orçamental em menos de 24h.

ANÁLISE DAS PROVAS
Experiência + As ferramentas mais avançadas
A taxa de sucesso mais eficaz.

AQUISIÇÃO DE PROVAS
Garantia na Cadeia de Custódia
Capacidade de Clonagem de 99 % de todos
os dispositivos no mercado.2
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5 ASSISTÊNCIA NO JULGAMENTO
Para a ratificação de conclusões e
Relatório Pericial. Sempre que solicitado

4 RELATÓRIO PERICIAL
Procedimentos Comprovados.


