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a2ia Mobility
Uma experiência de usuário rápida  
e simples  

Impulsada pela tecnologia proprietária,  
combinamos nossa funcionalidade patenteada  
Auto-Locate com a funcionalidade offline para  
entregar uma experiencia de usuário rápida e  
simples. Sem nenhuma interação manual, o  
usuário simplesmente segura o telefone acima  
do documento e a2ia Mobility localiza  
automaticamente as bordas e captura a imagem.  
Não há necessidade de áreas predefinidas ou  
zonas delimitadoras, permitindo ao usuário  
capturar a imagem de forma rápida e precisa.  
A2iA inclusive faz ajustes na orientação 
e inclinação da imagem, removendo as 
sombras e o ruído. 
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As mesmas capacidades nas que os sistemas de  
pagamento globais e os mercados de processamento  
documental tem confiado durante mais de 25 anos,  
estão agora disponíveis no dispositivo móvel. Entregue  
diversidade e amplitude a seu portfólio de produtos  
com a nossa tecnologia patenteada, garantindo uma  
experiencia de usuário simples e sem interrupções.  
Disponível para Android, iOS e Windows, A2iA levara  
seus processos documentais a outro nível. 

Desde o deposito de cheques móvel até a abertura de  
conta, reconhecimento de identidades, KYC,  
processamento de recibos e faturas de serviços, o  
componente de software móvel da A2iA está  
definindo os novos aplicativos omnicanal e multicanal  
do mercado. Provado em soluções para corporações,  
agentes remotos e consumidores, a2ia Mobility  
reconhece diferentes estilos de escrita, idiomas,  
documentos e cheques de todo o mundo. 

• Carteiras de motorista, identidades,  
passaportes 

• Cheques

• Recibos

• Cupons para pagamento de faturas através do 
dispositivo móvel

• Reconhecimento de dados manuscritos ou 
impressos em documentos ou formulários  
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Uma experiência de usuário simples, com  
todo o processamento realizado diretamente  
no dispositivo!

1. Capture a imagem de um cheque ou documento com 
o seu dispositivo móvel. Um processo simples sem 
necessidade de um software ou tecnologia de  
terceiros. 

2. 2. Prepare sua imagem para o processamento,  
incluindo a limpeza e correção da imagem. Para  
processamento de cheques também realiza o  
analise de imagem (IQA) e analise de usabilidade  
de imagem (IUA). 

3. 3. Localiza, extrai, e reconhece todos os dados  
obrigatórios no dispositivo móvel, de forma rápida 
sem interrupções e sem conexão de dados ou wifi.  

4. 4. A imagem corrigida e os dados extraídos são  
enviados ao workflow para o processamento.

Porquê a2ia Mobility™? 

• Um nome reconhecido em todo o mundo, com mais de 
25 anos de experiência no reconhecimento de dados e 
na automatização de fluxos documentais.  

• O único componente de software para processamento 
móvel de cheques de Estados Unidos, Canada,  
América Latina, Europa e Ásia. 

• Uma experiência de usuário mais rápida e uniforme 
sem a entrada manual de dados. Os resultados do 
reconhecimento são imediatos. 

• Análise da imagem, pré-processamento e  
reconhecimento realizados diretamente no  
dispositivo móvel.  

• Serve mercados internacionais com várias  
versões de pais e idiomas. 
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