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Transcrição de textos completos 

a2ia TextReader™ habilita uma nova e inovadora  
tecnologia, que permite uma nova abordagem na  
transcrição de textos completos. Seus componentes 
com os mais altos padrões de inovação, desenhados 
para ajudar as organizações acessar aos dados, extrair  
informação de valor para a toma de decisões e produzir 
retornos mais rentáveis da conversão de documentos e 
de os processos de automatização da informação.    

Desenvolvedores, integradores e BPOs de software  
podem extrair diversos tipos de dados de documentos 
impressos ou manuscritos. Esta solução fácil e simples, 
não requer qualquer customização e já tem alcançado 
níveis de desempenho inigualáveis no mercado.   
Em vez de combinar motores de reconhecimento OCR 
e ICR, considere a2ia TextReader como a única solução 
que melhorara sua classificação e extração de textos  
completos. 

Impulsado por um novo e único motor baseado 
nas redes neurais, a2ia TextReader permite que  
os documentos impressos e manuscritos sejam  
transformados em formatos editáveis e pesquisáveis. 
Oferecendo aos usuários total controle sobre a  
configuração e os resultados de reconhecimento do 
documento, a tecnologia pode entregar uma transcrição 
literal e extração de dados de qualquer formato de  
informação.    

Sem interação de terceiros, sem problemas

A tecnologia da A2iA é desenvolvida e levada ao  
mercado por nossa equipe de P&D, que opera o maior  
laboratório de pesquisa e desenvolvimento dedicado ao  
processamento automático de documentos do mun-
do. Nossos produtos não incorporam tecnologias de  
reconhecimento de terceiros, o que habilita um 
trabalho direto com o desenvolvedor e ter maior 
controle sobre as capacidades. 

Fácil de integrar 

a2ia TextReader oferece diferentes interfaces, como  
COM API em ambiente C/C++ para proporcionar uma 
integração “plug-and-play” a desenvolvedores,  
integradores e BPOs.  

a2ia TextReader é o componente mais avançado 
para reconhecimento de textos impressos e 
manuscritos.   

Um componente dedicado ao reconhecimento e  
transcrição de dados impressos e manuscritos. 
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Descrição geral do produto  

• Componente de reconhecimento de textos 

completos baseado na tecnologia de redes  

neurais RNN, oferecendo uma nova abordagem 

ao mercado.  

• Suporte para inglês, francês, árabe, alemão,  

português, espanhol, chinês (simplificado e  

tradicional) e russo.  

• Reconhecimento de manuscritos sem  

necessidade de um dicionário; melhora resultados 

com dicionário definido pelo usuário. 

• Suporte estendido de caracteres, capacidades 

alfanuméricas.  

• Suporte de diferentes formatos de imagem, 

incluindo: JPEG, BMP, TIFF, PDF.

A2iA: 25 anos de experiência em  
reconhecimento  

• Tecnologia galardoada várias vezes pela NIST 
e o IAPR pelo reconhecimento de caracteres  
impressos e manuscritos em 2009, 2011 e 2013.

• Mais de 380 parceiros em mais de 42 países.   
• Tecnologias de reconhecimento de última  

geração. 
• Mais de 15,000 clientes globalmente.  
• Laboratório de pesquisa para apoio a  

impulsionadores do mercado e melhorias nos 
produtos.   

a2ia TextReader é o componente ideal para  
os seguintes mercados:  

• Setor bancário e financeiro 
• BPO 
• Setor público 
• Asseguradoras
• Saúde
• Telecomunicações 
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