
Selecione uma “Document Skill” da ABBYY e comece hoje 

Bank Statement (Extrato bancário) 
Extraia pontos de dados fundamentais de extratos de contas bancárias para 
ajudar nos processos de prova de rendimentos dentro dos processos de 
integração do cliente e Análise do Perfil do Cliente (KYC). 

Utility Bill (Fatura de serviços públicos)  
Confirme que uma conta de água, eletricidade, gás, telefone ou Internet é emitida 
em nome do requerente e corresponde à identificação emitida pelo governo. 

IRS Tax Form (Formulário do IRS)  
Recolha provas de informação sobre rendimentos nos formulários fiscais IRS 
1040, W2, W9 e declarações salariais e fiscais.  

Truth in Lending (Verdade sobre empréstimos)  
Extraia dados tais como o custo de um empréstimo hipotecário e a taxa 
percentual anual dos documentos de Truth in Lending, incluindo a declaração 
TIL e a divulgação da TILA. Adicione novos campos ou ajuste os campos 
extraídos e as regras de negócio para satisfazer os requisitos.  

Closing Disclosure (Divulgação de encerramento)  
Racionalize e simplifique a automatização das hipotecas, extraindo dados funda-
mentais, incluindo preço de compra, taxas de empréstimo, taxa de juros, impostos 
e seguros imobiliários estimados, custos de encerramento e outras despesas. 

Credit Bureau Report (Relatório da agência de crédito)  
Assegure o cálculo preciso do risco extraindo informações fundamentais para 
calcular a pontuação de crédito e construir uma imagem precisa do risco de crédito. 

Escrow Account Disclosure Statement (Declaração de informações da conta de caução)  
Cumpra os requisitos da Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA), ou Lei de Procedimentos de Liquidação de 
Imóveis, com a extração exata dos dados dos encargos específicos que serão pagos em caução todos os meses como 
parte de um contrato de hipoteca. 
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Supere conteúdos não estruturados como um obstáculo à automatização utilizando uma abordagem de 
pouco código/sem código. Equipe os seus utilizadores empresariais e os programadores cidadãos com 
o Processamento Inteligente de Documentos pronto a usar em minutos. O ABBYY Marketplace oferece 
uma vasta coleção de competências de documentação (Document Skills) alvo de formação, conectores e 
outros recursos tecnológicos para começar rapidamente a automatizar os seus processos centrados em 
documentos com a melhor extração e classificação de dados de Machine Learning e IA. 

Obtenha 
competências 
no ABBYY 
Marketplace

As Document Skills 
do ABBYY Vantage 
fornecem uma base 
de arranque rápido 
para a realização de 
provas de conceito 
e automatização de 
processos centrados em 
documentos, utilizando 
competências alvo de 
formação prévia que 
estão prontamente 
disponíveis no ABBYY 
Marketplace. Veja 
todas as competências 
disponíveis em 
marketplace.abbyy.com
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