
 
 

 

### 

 PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 
 

A2iA é reconhecida entre as cem empresas notáveis em Gestão de Conhecimento do 

KMWorld em 2017 
 

O software de aprendizado de máquina e inteligência artificial da A2iA é reconhecido por fornecer uma captura de dados 

rápida, simples e eficiente que ajuda os usuários a transformar grandes quantidades de dados em resultados úteis. 

 

Nova York, março 7, 2017 – A2iA (@A2iA), líder mundial no desenvolvimento de componentes de reconhecimento de 

texto, extração de dados e classificação inteligente de documentos, baseado na inteligência artificial e aprendizado de 

máquina, anuncia sua inclusão na lista das cem empresas notáveis em Gestão de Conhecimento de KMWorld para 2017. 

Com mais de 25 anos de avanços em pesquisa e desenvolvimento, os componentes da A2iA oferecem funcionalidades que 

aceleram a automatização,, melhorando a gestão de processamento documental com um eficaz retorno de diversos tipos de 

dados.   

 

“A gestão de conhecimento engloba uma serie de soluções que capitalizam de funcionalidades já existentes até elementos 

futurísticos. As empresas selecionadas neste ano como as cem empresas notáveis em Gestão de Conhecimento segundo 

KMWorld, têm capacidades diferentes, mas compartilham características semelhantes, tais como inovação, criatividade, 

utilidade e funcionalidade”, diz Sandra Haimila, editora do KMWorld.  

 

Os componentes da A2iA têm presença em 42 países e automaticamente localizam e extraem dados impressos e manuscritos 

em inglês, francês, espanhol, português, italiano, alemão, árabe, chinês e russo. Disponíveis para integração em servidores 

e aplicativos móveis, os componentes da A2iA são customizáveis e escaláveis.   

A lista das cem empresas notáveis em Gestão de Conhecimento do KMWorld será publicada na edição de março impressa 

e online www.KMWorld.com. 

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. 

 

Sobre KMWorld 

KMWorld (www.kmworld.com) e o principal fornecedor de informação para o mercado de sistemas de gestão de 

conhecimento e abrange as últimas novidades em gestão documental, de conteúdo e conhecimento, informando a mais de 

21.000 subscritores sobre os componentes e soluções existentes no mercado para melhorar a performance empresarial. 

KMWorld e uma unidade de publicação da Information Today, Inc. (www.infotoday.com) 

 

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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