
BROCHURA DE PRODUTO 

ABBYY FlexiCapture for Invoices: 
Simplifique as contas a pagar 
com o processamento de faturas 
pronto a usar  

O ABBYY FlexiCapture for Invoices é uma solução pronta 
a usar para Contas a Pagar (CP) com capacidades 
de processamento de faturas, notas de encomenda e 
recibos. Reduz ineficiências, erros e custos associados 
ao processamento manual de documentos, eliminando a 
introdução de dados físicos e o manuseamento de papel. 

O ABBYY FlexiCapture for Invoices foi concebido com base 
na tecnologia de confiança líder da indústria e arquitetura 
comprovada da ABBYY. Ao utilizar tecnologias de inteligência 
artificial (IA), tais como aprendizagem automática, redes 
neurais e processamento de linguagem natural, automatiza 
totalmente a captura, reconhecimento, extração de campo 
e validação de dados e facilita o processamento direto de 
documentação.

 Solução imediata   O melhor suporte linguístico da 

classe  Tecnologias de Content Intelligence

Sistema empresarial escalável, fiável e seguro 

 Conectores para os principais fornecedores de RPA e ERP



30%
menos tempo a 
responder a contactos  

Benefícios em comparação com o processamento manual 

Características principais  

Processamento imediato de faturas   
Minimize o tempo de implementação e assegure uma rápida implementação e ROI. O 
ABBYY FlexiCapture for Invoices “aprende” a partir de um grande número de documentos. 
A extração pré-configurada foi desenvolvida para extrair os campos de dados-chave da 
fatura, sem requerer o envolvimento do pessoal de TI nem uma configuração complexa.    

Processamento de notas de encomenda pronto a usar    
Automatize o processamento de notas de encomenda com o projeto pré-configurado 
que contém os campos, regras, definições de país e regras de validação necessárias 
para capturar dados de notas de encomenda. Criada com base nos mesmos princípios 
e tecnologias utilizados para o processamento de faturas, a solução oferece agora uma 
extração imediata dos campos principais, tanto em notas de encomenda como em 
faturas.   

Fluxo de trabalho de gestão de despesas     
Simplifique o processamento de recibos para gestão de despesas sem quaisquer 
configurações adicionais. Realize este tipo de projeto pronto a usar para capturar recibos 
de viagens de negócios ou despesas correntes e personalize de forma flexível o projeto de 
recibos pré-configurado de acordo com as suas necessidades empresariais. A captura móvel 
da ABBYY ajuda na gestão de despesas, oferecendo uma forma fácil e conveniente de captar 
dados de recibos para posterior processamento, utilizando uma aplicação ou site móvel. 

81% de maior rapidez no tempo 
de processamento de 
faturas  

91%  de diminuição dos custos 
de processamento de 
faturas  

400% 
de aumento na produtividade 
dos funcionários

12% 
menos 
pagamentos 
atrasados 



Processamento de faturas consolidado     
Processe documentos de CP complexos com suporte de extração de itens de linha de 
elevada qualidade, incluindo faturas/notas de encomenda com descrições de várias 
linhas, várias páginas, e cabeçalhos de colunas inconsistentes. Os itens de linha 
extraídos da fatura são comparados com as linhas de dados de uma nota de encomenda 
correspondente.   

Técnicas de melhoria incorporadas ajudam no processamento     
Obtenha melhores resultados de processamento à medida que a solução começa a 
aprender através do feedback sobre os seus documentos e aumenta constantemente 
a qualidade de extração com técnicas de aprendizagem automática. A tecnologia de 
aprendizagem controlável instantânea permite a melhoria imediata da deteção de dados 
diretamente por um contabilista enquanto analisa a fatura. A função de aprendizagem 
treina o programa para encontrar novos dados durante o funcionamento normal — quanto 
mais utilizar a solução, melhor será a qualidade dos resultados obtidos.   

Processamento sem contacto      
Permita o processamento sem contacto, uma vez que toda a verificação será executada 
automaticamente por regras de validação. Documentos que tenham ultrapassado os 
limiares de OCR, regras comerciais e restantes validações podem ser imediatamente 
enviados para aprovação, saltando as etapas de verificação e revisão manual.    

A melhor precisão da sua categoria     
Obtenha uma precisão inigualável com as tecnologias de reconhecimento premiadas da 
ABBYY.    

Entrada multicanal     
Efetue a captura no ponto de entrada em vez de transferir papel de pessoa para 
pessoa, permitindo a entrega imediata das faturas em fluxos de trabalho eletrónicos e 
acrescentando transparência ao seu processo de CP. Os documentos que chegam à 
sua organização por correio, e-mail, serviços web ou fax são capturados, registados e 
processados num fluxo de trabalho padronizado.    

Verificação de dados intuitiva     
O tempo despendido em revisões e correções de dados pode ser reduzido ao mínimo 
graças a uma interface de validação intuitiva, que orienta o contabilista ao longo dos 
campos que requerem atenção. Sugestões de valor inteligente e outras funcionalidades 
úteis (verificação automática com conjuntos de dados; verificação de regras) facilitam a 
verificação eficaz dos dados.   



Para mais informações, visite: www.abbyy.com/pt/flexicapture-for-invoices
Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu representante local da ABBYY na lista presente em www.abbyy.com/pt/contacts
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Deteção rápida de fornecedores     
A pesquisa na base de dados permite a deteção rápida de fornecedores em faturas ou 
deteção de compradores em notas de encomenda, encontra fornecedores no sistema 
e permite a seleção rápida de fornecedores e o processamento de contas/faturas. No 
caso de o fornecedor não se encontrar na base de dados, as redes neuronais permitem a 
extração do nome e endereço.    

Pronto a arquivar em qualquer formato digital     
As imagens dos documentos são convertidas para os formatos prontos para arquivo 
eletrónico, o que facilita auditorias, resposta atempada a inquéritos internos ou externos e 
assegura o cumprimento dos regulamentos de retenção de documentos financeiros.    

Apoio alargado a países e idiomas       
A ABBYY tem um mecanismo incorporado para criar, duplicar e gerir definições de país/
idioma. O ABBYY FlexiCapture for Invoices tem o mais amplo suporte de OCR e um 
suporte de país imediato.  

Suporte de país para faturas, notas de encomenda e recibos 

Notas de 
encomenda: 

• Alemanha 

• Espanha 

• EUA 

• França   

Faturas:

• Alemanha 

• Austrália 

• Áustria 

• Bélgica 

• Canadá 

• Espanha 

• EUA 

• França 

• Grã-Bretanha 

• Hungria 

• Irlanda 

• Itália 

• Japão 

• Nova Zelândia 

• Países Baixos 

• Polónia 

• República 
Checa 

• Suíça   

Recibos:
• Alemanha 

• Austrália 

• Áustria 

• Canadá 

• Espanha 

• EUA 

• Finlândia 

• França 

• Grã-Bretanha 

• Itália 

• Países Baixos 

• Polónia 

• Rússia 

• Singapura 

• Suécia 

• Suíça 

• Turquia   

https://www.abbyy.com/pt/flexicapture-for-invoices/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=intro-flexicapture-for-invoices-brochure&utm_content=pt
https://www.abbyy.com/pt/company/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=intro-flexicapture-for-invoices-brochure&utm_content=pt
https://abbyy.com
https://abbyy.com/pt/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=intro-flexicapture-for-invoices-brochure&utm_content=pt

