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RESUMO 
O serviço bancário móvel, e especificamente a captura 
de depósitos móvel remota (mRDC), se tornou uma 
exigência para bancos, cooperativas de crédito e 
empresas semelhantes, apesar de seu mercado vertical 
de foco ou mesmo que estejam trabalhando dentro do 
B2C ou do B2B. 
 
A exigência de consumidores e empresas de terem um 
acesso mais rápido aos fundos e à habilidade de 
depositar cheques em contas de qualquer lugar, a 
qualquer hora, se tornou regra em muitos locais. E 
enquanto os usuários pensam sobre qual app eles podem 
usar para alcançar estes objetivos, as instituições 
financeiras (IF) e os comerciantes tentam descobrir 
diferentes formas de diferenciar-se entre si, 
permanecendo competitivos independentemente de 
seus locais ou tamanhos, e ainda manter o seu 
orçamento e o escopo do projeto online. 
 
 

DESAFIO  
O mRDC certamente não vem sem uma pausa vinda de 
novos usuários que podem hesitar em enviar fotos de um 
cheque através de um dispositivo móvel - é seguro, 
protegido, os fundos serão rapidamente transferidos - e 
de IFs que analisam o risco de fraudes e determinam 
estratégias para diferenciarem-se de outros aplicativos 
no mercado competitivo atual. A solução precisa 
resolver estas preocupações e ser simples para o usuário 
diário sem que ele precise de treinamento ou instruções. 
 
O desenvolvedor do app e a empresa também devem 
considerar a necessidade de uma padronização – quais 
são os elementos específicos necessários para atender as 
necessidades do mercado-alvo? Eles precisam ficar 
branded para a empresa ou banco? Uma abordagem que 
atenda todas as necessidades não irá funcionar, e o que 
pode ser bom para um pode não ser necessariamente 
certo para outro. 
 

SOLUÇÃO 
O  A2iA Mobility

™
, um conjunto de ferramentas de 

software patenteado (SDK), é uma tecnologia 
comprovada que atende diversos requisitos do mercado, 
proporcionando um diferenciador competitivo para os 
aplicativos que utilizam seus elementos únicos. 
 

Com recursos 100% offline e locais/do lado do cliente, 
o A2iA Mobility oferece um aparelho móvel que 
produz nítidas imagens pré-processadas, além 
do reconhecimento total de cheques (todos os campos 
requeridos, frente/verso de um cheque) e toda a qualidade 
da imagem (IQA) e a análise de usabilidade da imagem 
(IUA) em uma simples ligação. 
 
Cada campo e ponto no cheque a ser analisado também 
tem uma "pontuação de confiança" correspondente que a 
instituição financeira pode utilizar em conjunto com as 
soluções de gestão de riscos existentes e com os 
aplicativos de retaguarda. Estas informações podem ser 
utilizadas para determinarem se o cheque precisa ser 
aceito ou se precisa ser manualmente revisado, por 
exemplo. Estes e outros questionamentos podem ser 
padronizados baseados em regras e requisitos comerciais 
específicos. 
 
Com todos os dados do cheque e com as imagens limpas e 
pré-processadas passadas para o app, uma solução 
compatível chamada Check21 é utilizada para processar os 
dados e finalmente retirá-los em formatos compatíveis 
com o ambiente de processamento de elementos das 
instituições financeiras (incluindo o X9.37 para a Reserva 
Federal americana). É fácil assim! 
 

 

RESULTADOS 
Os benefícios podem ser vistos em todos os setores, desde 
os consumidores que utilizam o app até as IFs e 
comerciantes que os instalam. Os usuários recebem 
acesso aos seus serviços bancários a qualquer hora do dia 
ou da noite, da comodidade de sua casa ou escritório. Eles 
não são mais obrigados a se restringirem ao horário 
comercial, Wi-Fi ou fuso horário. Com funções offline, os 
usuários e os agentes de campo podem processar os 
pagamentos de qualquer lugar e a qualquer momento! 
Reduzem o intervalo entre a cobrança do pagamento no 
campo e a entrega no escritório. As instituições financeiras 
e os comerciantes se beneficiam da retenção do cliente e 
da satisfação do usuário, e também sabem que têm uma 
solução poderosa, segura e expansível reduzindo seus 
riscos de fraude e oferecendo funções não compatíveis no 
mercado. 
 
Comprove você mesmo o poder por trás do A2iA Mobility 
– uma nova forma de reconhecimento móvel.
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RESUMO 
A tecnologia móvel está transformando a forma como as 
empresas funcionam e como interagem com seus 
clientes e com seus possíveis clientes. As empresas em 
todo o mundo, tanto nos setores público e privado, de 
telecom à saúde, instituições financeiras e agências do 
governo, todas querem alcançar altos níveis de 
comprometimento com o cliente melhorando a 
satisfação com seus serviços inovadores. Estes 
aplicativos já não são um mero capricho, eles estão 
revolucionando a forma como fazemos negócio e se 
tornaram uma necessidade para permanecermos 
competitivos em um mundo onde os limites não são 
estipulados e os dados precisam ser processados o mais 
rápido possível. 
 
 
DESAFIO 
O processo tradicional de captura e introdução manual 
de dados encontrados em documentos comuns como 
cartões de identificação, passaportes, comprovantes de 
residência etc. é muito demorado, caro e propenso a 
erros. Geralmente alguém precisaria digitar cada ponto 
dos dados à mão e submeter as informações no fluxo de 
trabalho da retaguarda. Em seguida, quando os dados 
fossem recebidos, outra equipe os verificaria e 
certificaria se tudo estivesse correto. Este processo é 
longo e tedioso e já que utiliza uma entrada manual, 
pode facilmente levar a erros. Um pequeno erro no 
teclado pode significar um erro caro para o fluxo de 
trabalho. 

 

SOLUÇÃO 
Acelerar o processo para a aquisição de um cliente e de 
mBoarding (onboarding móvel), reduzindo o tempo e o 
custo na criação de novas contas ou atualizando 
registros de clientes com o A2iA Mobility. Retirar o 
componente manual do processo e acelerar o acesso aos 
dados. 
 
Simplesmente tirar uma foto usando a câmera interna 
de seu telefone ou tablet, e deixar o A2iA Mobility fazer 
o resto. Todas as análises de imagem, a limpeza e o 
processo de reconhecimento são realizados no 
dispositivo sem qualquer conexão com o servidor. 
Localizar, extrair e reconhecer as informações de 
identificação do cliente como os pontos de dados 

importantes encontrados nos cartões de identificação, 
passaportes e outros tipos de documentos – em qualquer 
lugar e em qualquer momento. Permitir que os clientes 
façam o upload de informações a sua conveniência e 
permitir que os funcionários tenham a capacidade de 
capturar informações de escritórios remotos e de 
escritórios normais. Receber um feedback imediato e 
diretamente pelo dispositivo e acelerar o tempo de 
processo enquanto reduz o risco de fraude. 
 
 
RESULTADOS 
O A2iA Mobility ajuda a reduzir os custos das operações 
no front e no back office proporcionando uma experiência 
inovadora para seus usuários. Receba uma experiência 
mais rápida e transparente, e veja como o A2iA Mobility 
melhora o seu relacionamento com o cliente com uma 
solução simples e fácil de usar, disponível para você onde 
quer que esteja. Não há necessidade de digitar 
manualmente os campos de identificação do cliente. Elas 
podem ser capturadas e reconhecidas automática e 
diretamente do dispositivo – sem a ajuda de um servidor 
ou conexão Wi-Fi. 
 
Elimine a entrada de dados no back–office, acelere o 
tempo de processamento e reduza os custos operacionais. 
Muitos dos nossos parceiros também  têm um aumento no 
rendimento devido às altas taxas de retenção de clientes, 
aos processos de alta qualidade e ao aumento da 
satisfação do cliente. 
 
Comprove você mesmo o poder por trás do A2iA Mobility 
– uma nova forma de reconhecimento móvel.   

 


