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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 
 

A2iA lança a2ia XE™: novo componente de software que entrega maior precisão no 

reconhecimento de dados em cheques, comparado com outras ofertas no mercado.  
 

Paris, FR / Nova York, NY, abril 12, 2017 – A2iA (@A2iA), marca confiada mundialmente no mercado de captura de 

dados, processamento de documentos e sistemas de pagamento, anunciou hoje a disponibilidade do seu mais novo produto 

a2ia XE™.  O novo componente de software (SDK), emprega um motor baseado nas redes neurais (RNN) e o 

aprendizado de máquina para atingir maiores níveis de precisão, em relação com outras ofertas existentes no mercado de 

reconhecimento de dados impressos e manuscritos em cheques e documentos de pagamento. É flexível, customizável e de 

fácil integração para soluções de sistemas de pagamento, bancarias e omni-channel, gerando uma maior automatização 

dos dados e uma redução nos custos.   

  

“Com mais de 25 anos no setor bancário e confiado pelas maiores instituições financeiras em mais de 42 países, a equipe 

de expertos da A2iA está desenvolvendo constantemente novas e inovadoras tecnologias para melhorar seus motores de 

reconhecimento, ” disse Jean-Louis Fages, Presidente da A2iA. “Com seu laboratório interno de P&D, os científicos da 

A2iA têm desenvolvido uma nova abordagem para a extração de dados, que aderida aos poderosos componentes de 

software melhora o reconhecimento de imagens de cheques. ”   

 

 

Características do novo a2ia XE: 

 Impulsado por um motor de redes neurais (RNN) 

 Aumenta níveis de precisão para maior automatização   

 Reconhecimento baseado em RNN de:   

o Valor (Valor numérico – CAR, e valor em letras – LAR) 

o Data  

o Nome do beneficiário 

 Reconhecimento de outros campos:  

o Endereço do beneficiário  

o Número de cheque  

o Nome do pagador  

o Endereço do pagador 

o Código 

o Outros campos dependendo do país 

 Analise de qualidade da imagem (IQA) e analise de usabilidade da 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 o mesmo nível de flexibilidade que se tem para 

dados impressos e digitais. 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 

http://www.twitter.com/a2ia
http://www.a2ia.com/pt
http://www.a2ia.com/pt
http://www.a2ia.com/pt

