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Solução da CFS, DepositWizard Mobile, é impulsada pelo a2ia Mobility
Um componente rápido, simples de usar, escalável e customizável, que reduz custos 
operacionais para aplicativos de captura remota de depósitos móveis (mRDC) 
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Resumo
Por mais de 10 anos, A2iA e CFS, Inc. têm sido parceiras na entrega de soluções 
simples de usar, expansíveis e customizáveis para pagamentos na América do 
Norte. Integrada completamente ao Deposit Wizard Mobile, a captura remota de 
depósitos móvel da CFS (mRDC), e o a2ia Mobility™, um componente de 
software patenteado, oferecem um aplicativo chamado Check21 que é rápido e 
fácil de usar, expansível, e que reduz os custos operacionais para as instituições 
financeiras.

Com competências rápidas e precisas que permitem aos usuários realizarem 
depósitos em qualquer lugar e momento, com menos banda de rede, seu sistema 
de criptografia de última geração, sua verificação automática de qualidade, 
usabilidade da imagem do cheque, e o reconhecimento realizado offline dos 
dados da frente e do verso do cheque diretamente no dispositivo, trazem um 
aplicativo único de mRDC ao mercado, enquanto se mantêm em conformidade 
com os padrões de imagem aprovados pela Reserva Federal.



Americas: +1 917 237 0390 | EMEA: +33 1 44 42 00 80
marketing@a2ia.com

Artificial Intelligence & Image Analysis
www.A2iA.com

Desafio
A banca móvel tornou-se uma tendência para os consumidores e 
empresas, igual que a captura remota de depósitos móvel que 
tornou-se em uma oferta requerida pelas instituições financeiras com 
o fim de permanecerem competitivas no mercado 
independentemente do setor ou do tamanho. Porém, a novidade 
nunca vem sem ser acompanhada de dúvidas e preocupações. Os 
clientes de bancos podem estar se perguntando se é seguro enviar 
fotos de um cheque através do celular, e se as instituições 
financeiras analisam os riscos de fraude e determinam estratégias 
para continuarem competitivas no mercado atual. A solução via 
dispositivo móvel precisa oferecer uma interface simples ao usuário 
para permitir o uso máximo, mas o alcance do projeto e o orçamento 
devem também ser considerados, assegurando a facilidade de 
integração ao sistema e ao workflow atual. A customização das 
funções e da marca também podem ser motivo de preocupação para 
bancos e cooperativas de crédito – uma abordagem que abranja 
todos os setores não irá funcionar, e o que pode ser bom para um 
não necessariamente será bom para outro.

Resolver estes desafios não é novidade para a Equipe da CFS, 
uma desenvolvedora de softwares especialista no fornecimento 
de serviço completo de soluções de imagem de cheques às 
instituições financeiras. A solução da CFS, Deposit Wizard
Mobile, que oferece um mRDC integral impulsado pelo a2ia 
Mobility, é simples de usar, expansível e esta comprovada por 
melhorar o número de clientes dos bancos e sua satisfação, além 
de diminuir o risco de fraude, diminuir os custos operacionais por 
depósito, economizando o dinheiro do banco. A2iA tem a 
habilidade de capturar automaticamente os dados de pagamento 
estando offline, sem dados ou conexão Wi-Fi, os usuários podem 
depositar cheques de qualquer lugar e a qualquer momento, 
permitindo rapidez nos pagamentos e no acesso aos fundos. Não 
é necessário escrever as informações manualmente – é um 
software criado à base da inteligência artificial que localiza e 
extrai todos os campos requeridos do cheque (incluindo 
CAR/LAR e a linha de código MICR), independentemente de ele 
estar preenchido à mão ou impresso, e executa todas as métricas 
da qualidade da imagem (IQA) e da sua usabilidade (IUA). 
Combinando estes elementos por parte do cliente com uma 
solução de retaguarda poderosa e segura, a CFS e a A2iA fazem 
com que os “bastidores” pareçam fáceis, permitindo que as 
instituições financeiras foquem nas necessidades de seus 
clientes.
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Simples e fácil de usar
1. Os usuários do aplicativo simplesmente iniciam uma sessão 

móvel de depósito no aplicativo da instituição financeira. Em 
seguida, seguindo as indicações da tela, tira fotos da frente e do 
verso do cheque que vai se depositar.

2. O software faz o resto, entregando imagens melhoradas no 
mesmo formato que as instituições financeiras estão 
acostumadas a usar. Não existe a introdução manual de dados 
nem presencia numa agência ou caixa eletrônico requerida! 
Todos os dados necessários são extraídos offline, diretamente 
no dispositivo.

3. O Deposit Wizard Mobile então utiliza conexões seguras durante 
o login e o ftp (ftps/sftp), com o objetivo de enviar as 
informações sobre o depósito a um sistema de back office para 
uma verificação final e para o processamento.

4. O cliente também recebe um e-mail de confirmação de que o 
seu depósito foi recebido. A imagem de um cheque pode 
também ser disponibilizada para o comprobante de depósito do 
cliente.

Muito mais que um aplicativo móvel.

Instituição financeira: Processador de elementos 
existentes ou prova de deposito ImageWizard de 
CFS (IWPOD)

- Saída para X9.37
- Prova, balance e correção com IWPOD 
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O Deposit Wizard Mobile também equipa instituições financeiras com um Servidor de 
Credenciamento e um Consolidador, ajudando a reduzir o risco de fraudes e 
preocupações com possíveis duplicatas. O Servidor de Credenciamento é uma 
interface baseada num buscador que administra todos os usuários de depósitos 
móveis e suas informações, como nomes de usuários, senhas, informações sobre a 
conta, histórico de transações e parâmetros, enquanto que o Consolidador recolhe e 
combina o trabalho de diversos pontos de captura móveis, maximizando a eficiência e 
a produtividade ao usar a economia de escala. Estes poderosos componentes de 
retaguarda asseguram que a instituição financeira mitiga o risco e maximiza a 
segurança de seus dados:

• Assegura o ponto de entrada para o trabalho no back office.

• Consolidação de todos os itens recebidos de diversos pontos de captura móvel.

• Armazenamento de dados dentro de uma pasta de arquivos que espera a 
exportação para um sistema de imagens no back office.

• Formatos de saída compatíveis com o ambiente de processamento de produtos 
das instituições financeiras (incluindo o padrão da Reserva Federal X9.37).

E…é personalizável. O Deposit Wizard Mobile oferece uma opção independente e a 
habilidade de integrar-se a outro fornecedor móvel bancário, junto com funções 
customizáveis que atendam os diversos requisitos de bancos e cooperativas de 
crédito.

Precisa de um usuário para assinar um Termo de Serviço? Sem problemas, a data de 
aceitação pode ser armazenada no Servidor de Credenciamento. Deseja ativar 
diferentes usuários variando limites de depósito e restrições de volume? Tudo isso é 
possível. As instituições financeiras podem até investigar vários depósitos – por 
usuário, quantia ou tempo – e, em seguida, redigir relatórios e dados estatísticos 
diretamente através de sua solução móvel bancária.
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Resultados
Os usuários do aplicativo se beneficiam de uma experiência de usuário 
simples e da habilidade de realizar as transações em qualquer lugar e a 
qualquer momento – é só abrir o aplicativo, tirar a foto e deixar o software 
fazer o resto. De fato, os números falam por si só – com as implantações 
comprovadas e estabelecidas, os parceiros da CFS continuam a ver um 
rápido aumento no número de usuários do aplicativo, que processam milhares 
de cheques todo mês em diferentes instituições financeiras.

Enquanto que as instituições financeiras se beneficiam da retenção do cliente 
e do aumento da adesão, eles também sabem que têm uma solução 
poderosa, segura e expansível que reduz seus riscos de fraude e entrega 
funções não comparáveis no mercado:

Sobre a2ia Mobility
O a2ia Mobility é patenteado como um componente de software 
(SDK) que dá capacidades diretamente ao telefone ou tablet e 
permite novas oportunidades aos clientes de um banco, 
comerciantes, empresas e funcionários de capturar informações em 
lugares que vão além da agência bancária e do escritório 
tradicional. Ao manter as operações comerciais em tempo real, o 
a2ia Mobility fortalece as soluções de ultima geração que 
processam documentos como cheques, cartões de identificação, 
formulários e outros documentos. As capacidades de a2ia Mobility
incluem todo tipo de usabilidade de cheques (IUA), análises de 
qualidade de imagem (IQA), recursos de extração de dados, e sua 
presença global atende os requisitos locais de truncamento.
Para obter mais informações visite www.A2iA.com ou ligue para +1 
917-237-0390 nas Américas, ou +33 (0) 44 42 00 80 na Europa, no 
Oriente Médio, na África e na Ásia.

SOBRE A CONLAN FINANCIAL SOLUTIONS
A CFS, Inc. é uma empresa de software especialista em prover 
imagens de cheques às instituições financeiras. A empresa tem sido 
escolhida como uma parceira de confiança para atender as 
instituições financeiras, oferecendo aos clientes mais de 100 anos 
de experiência na indústria. Com sede em Tallahassee, Flórida, a 
CFS atualmente tem instituições financeiras em 18 estados que 
contam com um software e um apoio excelente da empresa. A CFS, 
Inc. entrega soluções às instituições financeiras para incluir o 
desenvolvimento de produtos, atualizações, manutenção contínua e 
apoio de uma única empresa com uma história de sucesso 
comprovada. Grande parte do sucesso contínuo da empresa, deve-
se à parceria com fornecedores de software e hardware que 
permitem uma integração satisfatória. O software e os serviços da 
CFS, Inc. podem melhorar muito a eficiência da sua instituição 
financeira, diminuindo os custos operacionais.
Para mais informações, visite www.CFSsolutions.com ou ligue para 
+1 850-386-2902.

• E-mails de confirmação com imagens de cheques (MICR eliminado).

• Reconhecimento do cliente – extração de todos os dados, IQA e IUA 
executados no dispositivo de acordo com os padrões de Check21.

• Opção de aplicativo completo ou habilidade de integrar-se a um 
fornecedor móvel bancário.

• Preços competitivos e opções de pacotes.


