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Pegue os dados. Deixe o papel.
O ABBYY FlexiCapture é um poderoso software de captura de dados que funciona com precisão para converter 
documentos em papel e imagem para dados prontos aos negócios. O ABBYY FlexiCapture automatiza tarefas 
que consomem recursos, como entrada de dados, separação de documentos e classificação, reduzindo 
significativamente o tempo para entregar os dados para os processos de negócios.

Ponto de entrada único para os documentos 
de todos os tipos

Com algoritmos inteligentes de captura, o ABBYY 
FlexiCapture processa e extrai dados da extratos de 
documentos de negócios de qualquer complexidade, 
incluindo faturas, pedidos, papelada de seguros, 
contratos, formulários e muito mais.

Auto-aprendizagem e classificação

O ABBYY FlexiCapture utiliza algoritmos de 
inteligência artificial para realizar a classificação 
automática e extração de dados. O novo recurso 
interativo de auto-aprendizagem usa amostras de 
imagem para treinar o programa para reconhecer 
diferentes tipos de documentos e encontrar campos 
de dados neles.

Saída de dados de qualidade premium

As aclamados tecnologias OCR, ICR, OMR e de 
captura de dados da ABBYY e as regras de validação 
automatizadas fornecem dados precisos para 
processos de negócios dentro de um curto prazo.

Captura de documentos distribuída

Digitalizar documentos diretamente no ponto onde 
são originados e entregá-los rapidamente aos 
sistemas de back-end é fácil com a Estação de 
Captura de Web.
Digitalização e verificação sob demanda podem ser 
executadas remotamente de qualquer local e em 
qualquer computador com uma interface baseada 
em um navegador leve.

Escalabilidade e tolerância a falhas

A arquitetura robusta cliente-servidor, com suporte 
multi-CPU e balanceamento de carga automático 
proporciona um desempenho ideal de processamento 
em projetos de alto volume. O suporte a Microsoft® 
Cluster Server garante a operação consistente do 
sistema e evita a perda de dados em caso de falha.

Suporte extensivo a línguas

O ABBYY FlexiCapture processa documentos em mais 
de 180 idiomas, incluindo árabe, chinês, japonês, 
coreano e vietnamita. Para o reconhecimento de 
textos manuscritos, o ABBYY FlexiCapture suporta 
113 línguas.

Integração e personalização flexíveis

O ABBYY FlexiCapture oferece um conjunto completo 
de ferramentas para modificar fluxos de trabalho 
de processamento de documentos com etapas 
personalizadas, scripts e módulos externos. A peça 
de captura de dados pode ser integrada a processos 
de fluxos de trabalho existentes como um Web 
Service.

Governo

• Alcance os mais altos níveis do governo 
para segurança, confiabilidade, 
escalabilidade e eficiência automatizando 
processos de negócios orientados a 
documentos.

• Elimine a intensiva entrada manual de 
dados

• Acelere os processos de negócios
• Obtenha resultados mais precisos e em 

um melhor prazo

Telecomunicações

• Simplifique o registro de clientes e 
de contabilidade com as tecnologias 
avançada do FlexiCapture, convertendo 
carteiras de identidade e outros 
documentos em papel para formatos 
eletrônicos.

• Aumente a lealdade do cliente através de 
um melhor serviço e um tempo de reação 
mais rápido

• Aumente o rendimento sem aumentar o 
material

• Melhore o compliance e a gestão de 
riscos por meio do monitoramento e 
rastreamento em tempo real

Logística

• Estabeleça operações eficientes 
e transações rápidas através da 
implementação do processamento 
automatizado e preciso e do arquivamento 
dos documentos de entrega.

• Aproveite os descontos de pagamento 
adiantado

• Aumente a precisão dos dados financeiros
• Reforce as capacidades dos relatórios 

financeiros

BPO

• Digitalize, converta, verifique, indexe e 
exporte PDFs pesquisáveis e formatos 
de escritório para sistemas de negócios 
back-end

• Ganhe uma vantagem sobre seus 
concorrentes com um poder de 
processamento incomparável

• Assegure uma entrega de qualidade 
mais alta mesmo em ambientes de 
processamento de alto volume

• Suporte os padrões de saída de 
documento da indústria para 
gerenciamento e arquivamento de 
registros 

• Ofereça conversão 24 horas por dia, 7 
dias por semana, para tarefas de tempo 
crítico do cliente

E mais

Todas as indústrias, todos os documentos, 
todos os dados
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ABBYY FlexiCapture - um pacote único com valor duplo
O ABBYY FlexiCapture é uma solução corporativa altamente escalável para converter fluxos de documentos em dados prontos aos negócios. O FlexiCapture está 
disponível em duas variedades diferentes, incluindo uma de grupo de trabalho com base em departamentos e uma plataforma de captura de cliente-servidor 
baseada em captura de dados distribuída em grandes organizações. O FlexiCapture escala com necessidades específicas, desde captura de dados de baixo 
volume com base em uma instalação independente até grandes volumes de uma solução cliente-servidor distribuída. O FlexiCapture está disponível das seguintes 
maneiras:

Individual Distribuída
Arquitetura Desktop/Grupo de trabalho Desktop/Grupo de trabalho

Uso Pequenas organizações Empresas medias e grandes

Componentes Todas as tarefas realizadas em uma máquina desktop (operações 
locais)

Solução de captura para a digitalização, reconhecimento, validação e liberação 
(operações e Captura da Web remoto Workflow)

Implementação Instalação no Desktop (somente um administrador) Solução cliente-servidor com múltiplos componentes e para a distribuição de 
tarefas entre servidores e estações (Operador, Instalação, Administrador)

Escalabilidade Limitada à estação de trabalho Alta escalabilidade baseado na arquitetura cliente-servidor

Distribuição Operado apenas na máquina física ou ambiente virtual Os servidores podem ser instalados em um ambiente virtual, as estações de 
operação do cliente podem ser acessadas através do navegador web

ERP

CRM

ECM

Base 

de dados

Reconhe-
cimento

Con�gu-
ração

Importação Veri�cação

Exportação

Estações de captura web Estações de verificação
 

Reconhecimento Exportação

Web Web, Local, Remoto Web

PDF

E-mail Celulares Servidor de processamento

Estações de digitalização 

Web, Local, Remoto

Importação Veri�cação

Estações de captura web

ERP

CRM

ECM

Base 

de dados

Principais pontos. ABBYY FlexiCapture.
• Solução de captura corporativa para o processamento de qualquer tipo de documento
• Classificação do fluxo de documento de entrada
• Fluxo de trabalho de captura totalmente baseado na web para cenários de captura e verificação distribuídos
• Fluxo de trabalho de captura customizável que permite o processamento de papel, fax e e-mail
• Integração na linha de aplicativos comerciais
• Visibilidade precoce e clara de qualquer documento de entrada
• Melhor conformidade regulatória por meio de monitoramento e relatórios

Individual Distribuída
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