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A2iA assina acordos com quatro dos maiores bancos europeus para automatização de 

pagamentos moveis  

 
A2iA anuncia acordos com um dos dois bancos mais importantes do Reino Unido e com três dos cinco maiores 

bancos da França para captura remota de depósitos móveis (mRDC) 

 
Nova York, Nova York e Paris, França, março 28, 2018 – A2iA (@A2iA), desenvolvedora de softwares 

baseados na inteligência artificial e o aprendizado de máquina para captura de dados, processamento documental 

e sistemas de pagamento de todo o mundo, anuncia hoje que tem confirmado novos acordos com quatro dos 

maiores bancos europeus. Um banco do Reino Unido e três da França, utilizarão a2ia Mobility™  em seus 

aplicativos móveis para habilitar o processamento de cheques com só tirar uma foto desde um smartphone ou 

tablet. a2ia Mobility, componente de software configurável, tem funcionalidades offline e realiza o análise de 

imagem diretamente no dispositivo móvel, também tem uma funcionalidade patenteada de auto captura, Auto-

Locate™, e de extração de dados de cheques, carteira de motorista, prova de residência, recibos e faturas de 

serviços.  

 

“A transformação digital é uma iniciativa estratégica para os bancos ao redor do mundo, e a adopção de novas 

tecnologias segue sendo primordial na sua capacidade de abordar as cambiantes necessidades dos consumidores, 

” disse Jean-Louis Fages, presidente e chefe do conselho da A2iA. “A escalabilidade e flexibilidade de a2ia 

Mobility permite às instituições financeiras desenvolver soluções customizadas que simplificam a forma como os 

usuários interatuam com o banco, e a velocidade na que podem completar uma transação ou cadastrar uma conta 

diretamente desde seu dispositivo móvel. ”  

 

O ano passado, a A2iA também anunciou a implementação de seu componente em uma das maiores companhias 

de pagamentos online do mundo para transferência de fundos de cheques em papel a contas online, e também em 

companhias norte-americanas para reconhecimento de pagamentos e documentos de identificação.   

 

a2ia Mobility oferece suporte para múltiplos idiomas e países, e está disponível para integração em aplicativos 

móveis para acelerar o reconhecimento de ID & Onboarding, deposito móvel de cheques, pagamento de faturas e 

processamento de recibos.   

 
Sobre A2iA  

A2iA, Inteligência Artificial e Análise de Imagens (www.a2ia.com), é uma empresa de software orientada pela ciência e 

P&D, com profundas raízes na inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais. Com componentes intuitivos 

e fáceis de utilizar, A2iA fornece soluções de: GED, ECM, BPM, BPO, truncagem eletrônica de cheques, e mobilidade. Os 

plug-ins da A2iA possibilitam que as informações complexas de diversos tipos de documentos sejam incorporadas dentro 

de um banco de dados, habilitando sua pesquisa com um alto nível de reconhecimento tanto os dados manuscritos como os 

impressos. Para mais informação, visite www.a2ia.com ou ligue para +1 917-237-0390 dentro das Américas, ou +33 1 44 

42 00 80 em EMEA, Índia ou Ásia. 
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Comunicações A2iA  

Marketing@a2ia.com 

Américas: + 1 917.237.0390 

EMEA, Índia, APAC: +33 (0)1 44 42 00 80 
 

http://www.twitter.com/a2ia
https://www.a2ia.com/es/a2ia-mobility
https://www.a2ia.com/pt/Reconhecimento-de-id-onboarding
https://www.a2ia.com/pt/reconhecimento-móvel-de-cheques
https://www.a2ia.com/pt/pagamento-de-fatura
https://www.a2ia.com/pt/processamento-móvel-de-recibos

