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A2iA lança uma nova versão de A2iA TextReader™ V2.0 com capacidades de transcrição
de textos em português.
A2iA TextReader permite a transcrição integral de documentos com texto impresso e manuscrita cursiva, sem uso
de um dicionário interno para 6 idiomas: português, espanhol, inglês, francês, árabe e alemão.
Paris, FR / New York, NY, 11 de abril de 2016 - A2iA (@A2iA, @A2iAEurope), um líder mundial de
tecnologia premiada de reconhecimento, classificação e extração de dados impressos e manuscritos para
processamento de documentos, anuncia a disponibilidade do A2iA TextReader™ V2.0. Com mais idiomas
suportados, esta nova versão permite que documentos em português, espanhol, inglês, francês, árabe e alemão
possam ser automaticamente transcritos sem uso de um dicionário, independentemente do tipo de conteúdo: dados
impressos, cursivos ou uma mistura dos dois; habilitando um retorno de informação eletrônica totalmente
pesquisável.
O componente A2iA TextReader reconhece dados alfa / numéricos e não requer qualquer tipo de customização ou
adaptação especifica. O componente pode ser integrado em diversos workflows com soluções existentes de GED
e gestão documental. Baseado em uma nova tecnologia de RNN inteiramente desenvolvida pela equipe de P&D
da A2iA, usuários podem processar linhas de escrita inteiras sem a necessidade de segmentação previa dos dados,
permitindo o aumento de índice de leitura e taxas de erro reduzidas.
"A2iA TextReader é um componente plug-and-play eficaz que aumenta a automação e acesso a dados críticos de
uma organização", disse Jean-Louis Fages, Presidente da A2iA."Ao capacitar os nossos clientes com completo
controle de processamento sem a necessidade de qualquer customização inicial e sem o requerimento do
dicionário interno, o processo de implementação e decolar com um projeto é rápido, simples e preciso."
Aplicável a diversos mercados e inúmeros tipos de documentos, A2iA TextReader pode-se integrar em aplicações
globais para gestão documental no setor bancário, BPO, governo, seguros, saúde, telecomunicações e vários
outros mercados.
Sobre a A2iA
A2iA, Análise de Imagem e Inteligência Artificial (www.a2ia.com), é a empresa líder mundial em
desenvolvimento de tecnologias para reconhecimento, classificação / tipificação e processamento de documentos
manuscritos e impressos. Com avançados componentes desenvolvidos especificamente para o tratamento de
documentos, a A2iA continua sendo pioneira em tecnologia utilizada em soluções de: GED, ECM, BPM, BPO,
truncagem eletrônica de cheques, e mobilidade. Os plug-ins da A2iA possibilitam que informações complexas e
manuscritas sejam aproveitadas de diversos documentos eletrônicos e incorporadas dentro de uma base de dados,
permitindo a possibilidade de pesquisar os resultados extraídos. Por 25 anos a tecnologia da A2iA tem se
comprometida em reduzir custos de entrada manual de dados proporcionando um ROI visível para os 15 mil
clientes que atende pelo mundo.
Para mais informações, por favor visite: www.a2ia.com ou ligue +1 917.237.0390 nas Américas, ou +33 1 44 42
00 80 dentro da EMEA e da Ásia.
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