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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

 

A2iA é reconhecida pela sua inovação com o prêmio Business France Orange no Mobile 

World Congress 
 

Barcelona, Espanha, Mobile World Congress pavilhão 5 stand 5B41, fevereiro 26, 2018 – A2iA (@A2iA), 

desenvolvedora de softwares baseados na inteligência artificial e o aprendizado de máquina para captura de dados, 

processamento de documentos e pagamentos a nível mundial, anuncia hoje que tem sido reconhecida como uma das 4 

empresas mais inovadoras no pavilhão de tecnologia francesa no Mobile World Congress. O jurado composto por expertos 

da L'idate, Orange, Smart City Mag, Syntec Digital e Business France, selecionaram aos vencedores baseado na natureza 

disruptiva dos produtos oferecidos e seu potencial no mercado. O Mobile World Congress (MWC) é a maior exposição e 

palestra no mundo sobre a tecnologia móvel, organizada pela GSMA, que acontecerá desde o 26 de fevereiro até o 1 de 

março, de 2018 em Barcelona, Espanha. 

 

“A2iA é homenageada pelo reconhecimento nos prêmios Business France Orange e seu comitê, ” disse Jean-Louis Fages, 

presidente da A2iA e líder do conselho. “Nós sempre nos orgulhamos de fornecer ferramentas inovadoras a nossos 

parceiros, o que os permite ficar um passo à frente nas tendências e satisfazer as demandas do mercado. ” 

 

A2iA, expositora no pavilhão de tecnologia francesa, stand 5B41, estará apresentando seus componentes de software, a2ia 

Mobility™ e a2ia mNote™. Ambos componentes estão disponíveis para integração em aplicativos e sistemas operativos 

móveis. Entregam uma captura automática de imagem com a funcionalidade patenteada Auto-Locate™, análise, conversão 

de imagem, e reconhecimento de texto impresso e manuscrito diretamente no telefone ou tablet. Com seu suporte para 

múltiplos idiomas e versões de país, os componentes de software têm diversidade de aplicações globalmente.  

 

a2ia Mobility pode ser aplicado em vários tipos de documentos e workflows, incluindo cadastramento de clientes e 

reconhecimento de identidades, depósito de cheque móvel (mRDC), processamento de recibos, pagamento de 

faturas e mais. O componente oferece suporte para aproximadamente 20 configurações locais para reconhecimento 

de cheque e mais de 230 países para reconhecimento de identidades, fornecendo uma experiencia de usuário 

simples ao redor do mundo num ambiente offline.  

a2ia mNote permite que os usuários convertam anotações impressas, manuscritas e mistas em documentos 

pesquisáveis e digitais. Com so tirar uma foto das anotações, todos os dados são transcritos pelo componente, 

permitindo ao aplicativo editar e pesquisar os dados offline e diretamente no dispositivo móvel.    

Este é o quarto ano que os prêmios Business France Orange reconhecem as empresas inovadoras e na vanguarda. A 

premiação se realizará no pavilhão de tecnologia francesa no Mobile World Congress o 26 de fevereiro, 2018, às 17:00h 

CET. 

 
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. 

 

Contatos de imprensa: 

Comunicações A2iA  

Marketing@a2ia.com 

Américas: + 1 917.237.0390 

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