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A precisão e automatização de dados são fatores 
críticos nos setores bancários e fintech. Um  
processamento direto se traduze automaticamente 
em dinheiro economizado e num melhor serviço ao 
cliente.    

Com mais de 25 anos no mercado, a equipe de  
expertos da A2iA está na continua pesquisa de 
novos desenvolvimentos tecnológicos para seus 
motores de reconhecimento. Com seu laboratório 
interno de P&D, os científicos da A2iA têm  
desenvolvido uma nova abordagem para a extração 
de dados, que aderida aos poderosos componentes 
de software melhora o reconhecimento de imagens 
de cheques.   

Ao aplicar uma tecnologia baseada nas redes  
neurais RNN, a2ia XE™ entrega altos níveis de  
precisão para campos impressos e manuscritos de 
cheques e documentos de pagamento, comparado 
 com ofertas já existentes no mercado. a2ia XE™ 
é flexível, personalizável e de fácil integração para 
soluções bancarias, omnichannel e end-to-end, 
que tem como resultado a automatização de  
processos e a redução de custos.  

Sem intermediários 
Trabalhar com A2iA é de fato, ter uma equipe de P&D 
ao alcance da mão. Sem nenhuma tecnologia de  
reconhecimento de terceiros, A2iA é o único  
desenvolvedor de software de seu tipo, entregando 
poderosos e customizáveis componentes de fácil 
integração. Seus usuários ganham maior controle 
e confiança sobre as capacidades ao saber que os 
produtos da A2iA têm sido usados em mais de 42 
países ao redor do mundo.    

a2ia XE
Melhore a precisão do processamento de imagens de cheques

Tecnologia integral e flexível 
Além da sua habilidade para localizar e extrair rápida 
e automaticamente campos chave em documentos 
de pagamento, a2ia XE™ oferece uma abordagem 
integral para a comprobação do processamento de 
imagens. Com o analise de qualidade da imagem 
(IQA) e o analise de usabilidade da imagem (IUA)  
integrado, o componente garante que o cheque 
cumpra com os requerimentos de Check 21 e outros 
padrões industriais e regulatórios. 

Características chave

• Impulsado pela tecnologia de redes  
neurais RNN  

• Aumento no índice de precisão para uma 
maior automatização 

• Reconhecimento baseado em RNN de: 
— Quantidade (Valor numérico – CAR,  
     e valor em letras – LAR)
— Data 
— Nome do beneficiário  

• Reconhecimento de outros campos:
— Endereço do beneficiário 
— Número de cheque 
— Nome do pagador
— Endereço do pagador
— Código 
— Outros campos dependendo do país 

• Analise de qualidade da imagem (IQA)
• Analise de usabilidade da imagem (IUA)
• Disponível para Estados Unidos, Reino 
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