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Solicite a sua demo em

docrecognizer.com/pt

O Doc Recognizer é um RPA de Inteligência Artificial 

que permite a extração de dados de documentos, 


o processamento automatico e a integração em 

soluções existentes.  


Após o upload dos documentos, o Doc Recognizer 

recomendar-lhe-á os modelos mais adequados para 

a extração de dados e, após validação automática, 

executará o processo que lhe permite receber todos 

os resultados de forma integrada, prontos para 

partilha via API ou para reporting.
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AUTOMATIZE O PROCESSAMENTO
DE TODOS OS DOCUMENTOS
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Principais funcionalidades:

UPLOAD em massa

ENSINAR NOVOS MODELOS

simulação

integração e extração

Extraia automaticamente um grande volume de informação 

de vários documentos em simultâneo.

Ensine o Doc Recognizer a extrair informações diferentes  
de documentos variados.

Após a configuração de um novo modelo poderá sempre realizar  
a validação do mesmo, das secções e keywords associadas.

 Possibilidade de integração com APIs para receção dos dados 
recolhidos

 Potencial de integração em ferramentas de Analytics para Análise 
Preditiva.

Faça upload dos seus ficheiros no formato mais conveniente para si:

PDF JPG PNG



O Data Entry é o software de Master Data Management


que permite a gestão e a acoplação de todas as entidades 


de dados da sua organização com a facilidade de edição 


de um ficheiro Excel.


De acesso rápido e intuitivo, poderá sempre consultar os Dados-

Mestre da sua organização numa única plataforma no-code, 

capacitada para a criação de regras de negócio 


e para a gestão de hierarquias.  


Solicite a sua demo em 

products@bi4all.pt

FOLLOW US: /company/bi4all /bi4all/bi4all

simplifique O PROCESSO 

de preenchimento dos dados 
NA SUA ORGANIZAÇÃO



Gestão de entidades 

sem escrita de código

Regras de negócio 

customizadas

Gestão de hierarquia

importação e exportação 

através de API

Gestão de utiilizadores

por role

Principais vantagens:
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turning data
into INSIGHTS


