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Nova versão do a2ia TextReader™ habilita o reconhecimento de chinês e russo, e exibe
melhor performance na leitura de idiomas ocidentais
Paris, FR / Nova York, NY, Fevereiro 27, 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 a disponibilidade do a2ia
TextReaderV5.0, um componente de software que habilita a transcrição de linhas de texto completo. a2ia
TextReader™, reconhece dados impressos e manuscritos, sem segmentação previa de caracteres ou
palavras. Com a nova versão, as multinacionais podem abranger idiomas adicionais, incluindo chinês
simplificado e tradicional, e russo com o apoio de caracteres cirílicos. Atualmente as línguas ocidentais
suportadas são inglês, francês, espanhol, português, alemão e italiano que beneficiam de um aumento de
14% na taxa de reconhecimento dos dados manuscritos.
Capacidades do a2ia TextReader V5.0:
 Um componente de software baseado em tecnologia de redes neurais (RNN). Não requer
customização.
 Transcrição completa de textos impressos e manuscritos contendo dados alfa / numéricos.
 Integração com sistemas de classificação ou tecnologias de extração de terceiros, a fim de otimizar
o processo de transcrição.
 Suporte para documentos escritos em inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, árabe,
chinês (simplificado e tradicional) e russo.
 Aumento de 14% na taxa de reconhecimento dos dados manuscritos de idiomas ocidentais.
“A2iA tem o compromisso de superar as demandas do mercado global, incluindo a crescente necessidade
de processar os workflows em diversos idiomas, ” disse Jean-Louis Fages, Presidente da A2iA. “Com as
características de fácil integração, a2ia TextReader permite às organizações acessar todos os dados de forma
rápida e com níveis de alta precisão”.
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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