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Banco francês simplifica processo de cadastro e melhora 
produtividade com a2ia Mobility 
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Resumo 
Por mais de 15 anos, a A2iA tem trabalhado com um dos maiores grupos 
bancários da França para processar milhões de cheques de seus clientes. Esta 
longa e bem sucedida parceria levou à extensão da aliança para a nova fase do 
negócio do banco – cadastro móvel ou mBoarding (Onboarding móvel). 
 
Antes dessa iniciativa, o processo de abertura de conta no banco era muito 
demorado devido à entrada manual. Agora, como parte de um protótipo, o a2ia 
Mobility está perfeitamente integrado ao aplicativo do banco a fim de oferecer a 
limpeza de imagens e a extração de dados necessários para a identificação do 
cliente, desde o dispositivo móvel e off-line. O usuário simplesmente tira uma foto 
da sua identidade e a2ia Mobility automaticamente localiza e extrai as 
informações, que são transmitidas diretamente do app do banco ao seu sistema 
de TI e, em seguida, transferidas para um cofre digital. 
 
A nova solução economiza tempo e reduz significativamente os custos do front e 
back office automatizando o processo e eliminando a entrada de dados, assim 
como tornando mais fácil a transferência de dados do cliente para um "cofre" e o 
acesso a estes dados pelos funcionários do banco. a2ia Mobility, é um 
componente de software patenteado que possibilita ao banco maiores níveis de 
produtividade, velocidades mais rápidas de processamento, assim como uma 
grande vantagem de competitividade dentro do mercado bancário oferecendo 
esta nova capacidade aos seus clientes. 

Os serviços de e-banking, as novas interações 
multicanais e os clientes que gostam de tecnologia 
forçaram as instituições financeiras a mudarem a 
forma como interagem com seus clientes, incluindo 
suas estratégias de aquisição de novos clientes e 
iniciativas de cadastro.  
 
Este grande banco europeu estava procurando uma 
solução móvel inovadora que otimizasse o processo 
de aquisição de clientes (a habilidade de capturar 
documentos de identidade, passaporte e 
comprovantes de residência), reduzisse custos e 
aumentasse a produtividade, mantendo sempre a 
segurança dos dados dos clientes. 
 

Desafio 
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1. Os usuários do app simplesmente iniciam                                                        
a captura de uma identidade                                                                              
(de ambos os lados), ou de um passaporte                                                         
com um smartphone ou uma tablet.                                                                       
Não há nenhuma entrada manual de dados,                                                 
nem outra tecnologia trabalhando nesta nova                                                                       
experiência com o cliente. 
 

 

2. A análise, limpeza de imagens (incluindo 
redimensionamento) e o reconhecimento (IUA/IQA) 
são executados no dispositivo. A localização, 
extração e reconhecimento dos dados estratégicos 
dos identidade dos passaportes, comprovantes de 
residência e formulários… sem uma conexão com o 
servidor. 
 

 

 

 

3. Uma confirmação é imediatamente enviada ao dispositivo                           
do usuário, e a imagem correta e os dados extraídos serão                                                               
transferidos com um alto nível de segurança ao sistema de TI                        
do banco para uma verificação final. 

  

  

Solução 
O a2ia Mobility foi escolhido para abordar este desafio. De 
qualquer lugar em seu telefone ou tablet, os clientes agora 
podem automaticamente capturar e extrair informações 
importantes a partir dos cartões de identificação, incluindo: 
Primeiro Nome & Sobrenome, Endereço, Linha de Referência 
e Linha MRZ, aumentando a velocidade do acesso aos dados 
e simplificando o processo de cadastro móvel. Ao reduzir 
significativamente o número de visitas do cliente à agência, o 
a2ia Mobility também criou uma nova experiência ao permitir 
processos de autoatendimento com vantagens de alta 
qualidade e um custo operacional reduzido para cada 
agência. Além dos clientes, os funcionários do banco também 
podem utilizar o app no banco fotografando os documentos 
de identidade e os formulários, acelerando assim o acesso às 
informações, sem a necessidade de haver uma entrada 
manual. 

 

Ao utilizar o a2ia Mobility, todos os documentos, tais como 
identidade, passaportes, carteiras de motorista e outros como 
comprovantes de residência, podem ser processados – todas 
as análises de imagem, limpeza e reconhecimento serão 
realizadas no dispositivo sem qualquer conexão com o 
servidor. Em qualquer lugar e a qualquer hora, o a2ia Mobility 
permite que os bancos acelerem o processo de aquisição do 
cliente simplesmente capturando os documentos de 
identidade em um tablet ou smartphone que possam ser 
transmitidos com segurança ao sistema de TI do banco. 

 

 

 

Simples & fácil de usar 

Document  
Type 

License 

ID Number 123 456 78971 

First Name James 

Last Name Morrison 

Address 123 ANYWHERE STREET 

City, State YOUR CITY, NY 

Zip Code 12345 

ID Number: 
123 456 78971 
 

Score: 
1000 
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Resultados 
O a2ia Mobility fornece resultados tangíveis a este grande banco europeu. Com 
uma nova experiência para o cliente, um processo de alta qualidade e um fluxo de 
trabalho mais rápido para satisfazer os clientes (abertura de contas ou atualização 
de registros), o a2ia Mobility demonstra um aumento significativo na retenção de 
clientes e na produtividade dos usuários em um curto período de tempo. 

 

Ao automatizar o processo de documentos comuns com o a2ia Mobility, o banco 
minimiza seus riscos e diminui a incidência de fraudes, mantendo altos níveis de 
satisfação do cliente. A nova solução também economiza tempo e reduz 
significativamente os custos do front office e do back office automatizando o 
processo, eliminando a entrada de dados, tornando mais fácil a transferência de 
dados do cliente para um "cofre" e o acesso a estes dados pelos funcionários do 
banco. 

• Processo de cadastro móvel 
simplificado  
 

• Processamento de dados rápido e 
seguro sem interação manual  
 

• Analise de imagem e reconhecimento 
de conteúdo no dispositivo móvel  
 

• Minimiza fraude e risco com alto nível 
de controle  
 

• Reconhecimento offline   
 

• Sem conexão com o servidor ou wifi 

Sobre o a2ia Mobility  

O a2ia Mobility é patenteado como um software (SDK) que capacita diretamente o 
telefone ou o tablet, dando novas oportunidades aos clientes de um banco, 
comerciantes, empresas e funcionários para capturar informações em locais que vão 
além do banco e fora do escritório tradicional. 
 
Ao manter as operações comerciais em tempo real, o a2ia Mobility fortalece as 
soluções da próxima geração que processam documentos como cheques, cartões de 
identificação, outros formulários e documentos. As competências do lado do cliente do 
a2ia Mobility incluem todo tipo de usabilidade de cheques (IUA), análises de qualidade 
de imagem (IQA) e recursos de extração de dados, e seu footprint global atendem os 
requisitos locais de truncamento. 


