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A2iA é selecionado como componente de software chave para combater
fraude de cheques em quatro dos maiores bancos de varejo dos EUA
Nova York, EUA, Paris, França, abril 19, 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 mundialmente, anuncia hoje o fechamento de novos acordos com quatro dos maiores bancos dos
Estados Unidos para combater a fraude de cheques dentro de um processo centralizado. Ao integrar a2ia
CheckReader™, componente de software para o processamento de cheques, os bancos avaliam as
características armazenadas no fundo dos cheques, habilitando a verificação e detecção de fraude que é
tipicamente difícil de identificar por humanos, resultando em milhões de dólares perdidos cada ano pelos
bancos.
“Desde a fundação da A2iA há mais de 26 anos, nós temos focado em desenvolver novas tecnologias para o
analise de cheques e outros documentos financeiros, ajudando automatizar este processo e reduzindo o custo de
fraude, ” disse Jean-Louis Fages, presidente da A2iA. “A nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento continua
se focando em este espaço para cada lançamento de produto. À medida que as técnicas de fraude se tornam mais
avançadas, o mesmo acontece com o nosso software. ”
a2ia CheckReader é um componente de software confiado pelos maiores bancos e corporações de todo o
mundo, incluindo 8 dos 10 maiores bancos dos Estados Unidos, 90% dos bancos franceses, 90% dos bancos
brasileiros e 100% dos bancos do Reino Unido. Com desenvolvimentos para mais de 42 países incluindo as
Américas, Europa, Ásia pacifico, e integrado dentro dos aplicativos para captura de dados, soluções remotas,
processamento centralizado, detecção de fraude, fluxos documentais híbridos e de caixa automático, A2iA
processa milhões de transações diariamente.
a2ia CheckReader é um poderoso componente de software flexível e escalável, disponível para integração em
soluções completas para localização e extração de campos chave em cheques de diferentes partes do mundo,
além de realizar o análise de qualidade (IQA) e usabilidade de imagem (IUA).
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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