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A2iA anuncia suporte offline para transcrição de textos em chinês, russo e árabe
A última versão do a2ia mNote expande a sua cobertura além de trazer flexibilidade e simplicidade para quem
faça anotações em papel
Nova York, EEUU e Paris, França, Fevereiro 22, 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 uma nova versão de seu componente de software a2ia
mNote™. a2ia mNote, é um componente de software configurável impulsado pelas tecnologias de inteligência
artificial e redes neurais, que habilita a transcrição de texto completo de notas impressas e manuscritas, como
notas de reuniões, listas de tarefas por fazer, listas de compras ou cartas manuscritas, sem necessidade de um
dicionário e diretamente no dispositivo móvel. A mais recente versão expande a cobertura deste componente de
software com seu suporte para chinês tradicional e simplificado, russo e árabe.
“a2ia mNote está desenhado com a ideia de simplificar o gerenciamento dos documentos do dia a dia para
estudantes, consumidores, empregados e qualquer pessoa que faça anotações com papel e lápis,” disse JeanLouis Fages, presidente da A2iA. “Desenvolvedores de aplicativos e operadores móveis tem a flexibilidade de
integrar o componente dentro de um aplicativo que permita aos usuários tirar uma foto e receber o texto em um
formato editável, fácil de compartilhar e pesquisar. ”
Ao combinar sua funcionalidade patenteada Auto-Locate™ com funcionalidades offline e de integração direta,
a2ia mNote entrega uma experiencia de usuário rápida e simples, incluindo a habilidade de localizar e capturar
automaticamente uma imagem de um vídeo em direto quando o papel é focado. Depois, sem nenhuma interação
manual, todos os dados impressos e manuscritos são localizados e extraídos diretamente no dispositivo, sem
conexão de dados ou Wi-Fi.
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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