
Transforme os seus 
documentos em dados com 
competências alvo de pré-
formação e prontas a usar  

O Vantage usa a IA para compreender os seus 
documentos de uma forma rápida e simples 

Razões que levam as empresas 
a lutar para automatizar os processos 
documentais: 

HÁ UMA 
COMPETÊNCIA 
PARA ISSO!  

Preparado para expandir a automatização 
para processar faturas, formulários fiscais, 
recibos, extratos bancários ou documentos 
de expedição? 

precisam de o fazer 
regularmente 

95% 40%  

das empresas precisam 
de gerir dados 
não estruturados 

Encontre todas as “Document Skills”, conectores e ativos de que precisa para 
começar hoje no ABBYY Marketplace. 

https://marketplace.abbyy.com/

Transforme os seus 
documentos em dados com 
competências alvo de pré-
formação e prontas a usar  

de todos os dados 
empresariais estão presos 
em formatos não 
estruturados como 
documentos, e-mails, 
imagens e PDFs 

80%
Fonte  

Fonte   

Os sistemas 
legados são 
obsoletos/
complexos 

Os produtos 
de nicho têm 
orientação 
e capacidades 
limitadas 

As soluções 
de automatização 
anteriores 
não podem ser 
dimensionadas 

Carregue os seus 
documentos

O ABBYY Vantage dispõe das competências necessárias para 
integrar o processamento automático de documentos em qualquer processo:

O Vantage 
identifica 
as competências 
de que precisa 

Ligue-se 
a qualquer 
sistema

O Vantage 
continua a aprender 
para tornar as 
competências ainda 
mais inteligentes 

Sem código/pouco 
código, concebido 
para o programador 
cidadão 

Arquitetura aberta 
e nativa da nuvem: 
micro-serviços, APIs 
REST, de conteúdos 

Integrações prontas 
a utilizar disponíveis 
hoje! 

Baseado no Machine 
Learning e nas redes 
neuronais treinadas 
da ABBYY   

99.5% de precisão e 
95% de processamento 
direto (Straight Through 
Processing)!*

Competências prontas 
a usar disponíveis 
para todos os tipos 
de documentos num 
mercado digital   

Comece a processar 
documentos com 
competências 
em minutos!  

O Processamento Inteligente de Documentos 
é a chave para a estratégia de transformação 
digital das empresas 

Crie competências 
em 30 minutos 
ou menos que 
compreendam os seus 
documentos!

*Os resultados efetivos podem variar.
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https://marketplace.abbyy.com/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=vantage-infographic-turn-documents-into-data-with-skills&utm_content=pt
https://www.forbes.com/sites/amazonwebservices/2021/07/13/machine-learning-can-set-your-document-data-freeheres-how/?sh=511d90f04306
https://www.forbes.com/sites/rkulkarni/2019/02/07/big-data-goes-big/?sh=6a10aa5520d7

