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A medida que os consumidores adoptam novos 
métodos de pagamento e de online banking, os 
bancos devem satisfazer essas demandas. Os 
consumidores estão aproveitando novas 
tecnologias digitais implementadas em outros 
setores, como a compra de boletos de avião, 
compra de música y livros, ou fazer mercado. 
Análises recentes mostram que a maioria dos 
clientes de um banco são altamente adaptáveis ao 
mundo online. A medida que o uso de telefones 
móveis incrementa, as expectativas dos clientes em 
obter aplicativos que simplifiquem processos e 
sejam fáceis de utilizar também.  

Esta demanda é chave dentro do espaço do online 
banking, enquanto a experiência multicanal 
aumenta globalmente. Os pagamentos e as 
transações, formulários de apertura de conta, 
contratos, solicitude de cambio de endereço ou 
reclamações, são recebidos diariamente através de 
diferentes canais: papel, e-mail, web, móvel, outros 
canais de autoatendimento e agencias. A nível 
mundial, os bancos estão trabalhando para entregar 
aos usuários flexibilidade quando escolher seu 
canal mais conveniente, por isso, é crítico 
implementar uma abordagem onmicanal que 
permita que todas as imagens entrantes sejam 
processadas de forma rápida e centralizada dentro 
de uma plataforma principal. 

 

Os bancos enfrentam o desafio de transformar 
automaticamente informação proveniente de 
diferentes canais em dados de pesquisa, texto 
digital e depois, que sejam fáceis de integrar em 
plataformas de gestão documental GED para 
inteligência acionável. É essencial ter uma 
plataforma de workflow centralizada, para controlar 
e dar prioridade a toda a informação, igual que 
estabelecer uma conexão com os dados e o 
conteúdo existente. Independiente de que os 
documentos entrantes sejam enviados através do 
móvel, página de internet ou fisicamente, devem ser 
processados e classificados rápida e 
automaticamente para a finalização da transação.    
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 Experiência de usuário sem interrupções e 
disponibilidade de aplicação em todos os 
canais   
 

 Permite maior flexibilidade e conveniência 
para o usuário  
 

 Identifica rapidamente a transação e seu 
valor 
 

 Assigna a transação ao correspondente 
processo e fluxo documental  
 

 Processa todas as solicitudes com o 
mesmo nível de precisão e velocidade  
 

 Cria experiências estratégicas de serviço   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artigo

  
 

Artificial Intelligence & Image Analysis 
www.A2iA.com 

Americas: +1 917 237 0390 | EMEA +33 0 44 42 00 80 
 marketing@a2ia.com 

 

 Os componentes de software da A2iA oferecem 
poderosas capacidades de reconhecimento, 
incluindo reconhecimento de manuscritos, extração 
de texto e classificação documental que pode ser 
aplicada a cheques, formulários, identidades e 
documentos complexos. Estes componentes de 
software entregam uma automatização avançada 
de processos e eficiências nos workflows, 
permitindo que os bancos procurem e reportem 
facilmente dados que anteriormente eram 
inacessíveis e sejam usados em toda a 
organização, sem importar o canal pelo qual se 
receberam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os motores da A2iA, impulsados pela AI e o 
aprendizado de máquina, estão disponíveis para 
integração direta em softwares de aplicativos 
móveis, caixas eletrônicos, postos de 
autoatendimento e aplicativos de gerenciamento de 
conteúdo GED. Estes componentes de software 
são personalizáveis e escaláveis, portanto, podem 
abordar várias facetas do workflow como a captura 
e/ou o reconhecimento, reduzindo custos e 
entregando uma simples experiência de usuário.  

Uma vez centralizado dentro da plataforma, a 
detecção de fraude e de lavagem de dinheiro se 
podem aplicar, além de que todas as imagens e 
datas são tratadas similarmente ao longo da 
instituição financeira.     
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Baseado na AI e o aprendizado de máquina, o software da A2iA ajuda as instituições financeiras a 
desenvolverem soluções inovadoras e aplicativos que abordem grande parte dos serviços financeiros 
(abertura de contas via móvel / na agência / processamento de aplicativos de hipoteca / KYC (conhecer seu 
cliente) / processamento de pagamentos). Em um entorno bancário cambiante, os usuários estão na 
procura de interatuar com sua entidade financeira de forma mais rápida e conveniente, forçando os bancos 
a adaptar seu jeito de interação com os clientes.   Com uma estratégia omnicanal sem interrupções, os 
documentos e pagamentos provenientes de qualquer canal podem ser centralizados, permitindo aos 
bancos utilizar a mesma aplicação em todos os canais, garantindo uma experiência de usuário simples e 
sem interrupções 
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