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Transformando o workflow tradicional em 
processamento inteligente de documentos

Transcrição completa de texto

Classificação de documentos 

Oferece uma automatização aprimorada com capacidades de transcrição ampliadas
Melhore e amplia a oferta de serviços com uma nova abordagem para a transcrição de textos. Alimentado por um motor baseado na
tecnologia RNN (Reoccurring Neural Network), a2ia TextReader redefine o processo de transcrição permitindo que os documentos 
impressos e manuscritos sejam transformados em dados digitais, sem a utilização de um dicionário ou customização. Ao dar aos 
usuários finais o controle completo sobre a configuração e os resultados do reconhecimento dos documentos, a tecnologia retorna uma 
transcrição literal, onde soluções de GED de terceiros poderão ser aplicadas. 

Otimize o acesso à inteligência
Proporcione resultados tangíveis aos diversos 
workflows com uma transcrição simplificada de 
documentos impressos e manuscritos

Usufrui de um processo de integração mais 
simples
Disponibilize uma solução que não requer 
customização, oferecendo aos usuários maior 
acesso aos dados para garantir transparência e 
facilidade de uso.

Reduze a intervenção manual 
Sem uso de um dicionário, oferece aos usuários 
uma solução de transcrição automática de 
diversos tipos de documentos. 

Uma nova abordagem para a transcriçãoO que os lideres empresariais dizem sobre 
seus processos documentais atuais: 

Utilizam diversos sistemas 
desconectados e frequentemente 
requer copiar/colar ou inserir 
informação

É difícil relacionar 
documentos ou versões de 
documentos com 
contextos importantes

Processamentos 
documentais ineficazes 
afetam negativamente a 
satisfação do cliente

Abrange um maior percentual do mercado com a classificação inteligente de dados
Otimize as capacidades de processamento de documentos do usuário final, maximizando também ingressos e quota de mercado. 
a2ia DocumentReader oferece uma analise compreensiva de documentos, indexando-os e classificando-os por palavras chave e 
layouts pré-definidos. 

Melhore o alcance aos dados
Disponibilize aos usuários recursos otimizados 
para pesquisar, visualizar e recuperar de forma 
rápida seus dados críticos. 

Fornece soluções mais seguras 
Ao minimizar a intervenção manual e a pendencia 
de terceiros para processamento,  os dados 
confidencias se mantêm seguros. 

Economize tempo e dinheiro 
Facilmente integrado em soluções de GED já 
existentes, A2iA capacita seu workflow com 
inteligência de automação, garantindo um 
processamento documental simplificado. 

Diferenciais da classificação inteligenteO que os lideres empresariais dizem sobre 
seus processos documentais atuais: 

Existem documentos 
arquivados incorretamente 
ou extraviados 

Aprovação e analise de 
documentos é extremamente 
demorado

Eliminar interrupções no 
workflow reduziria o tempo 
para obter resultados

Vantagens da automatização
Disponibilize a habilidade de automatizar projetos complexos e expande sua base de clientes. 
Aproveite o custo-benefício de trabalhar com parceiros. De acordo com “The Document Disconnect”, um InfoBrief do IDC 
patrocinado pela Adobe em março de 2015, criar um workflow interligado poderá trazer os seguintes benefícios:   

Melhorar a agilidade empresarial 
com um processamento 
documental simplificado 
resultando num  aumento de 
produtividade. 

Redução dos custos 
operacionais com acessibilidade 
acelerado aos dados através 
duma rápida e simples 
classificação, extração e 
encaminhamento da informação 
para o destino certo.  

Automatização de processos 
proporciona um nível mais alto de 
segurança, eliminando violações 
de privacidade  durante a 
manipulação de dados.
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