
a paperless world

Processos inteligentes, com menos documentos físicos ou digitais.
Mais agilidade, menos falhas, maior controle.
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SOBRE A KLINK
INÍCIO
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A Klink nasceu com o objetivo de tornar mais administrável a
complexidade de certos processos com que nos deparamos hoje em
dia. Utilizando técnicas de Inteligência Artificial, Machine Learning e
Robotização para eliminar não só tarefas simples e repetitivas, mas –
( em alguns casos) até aquelas que dependam de decisão e
inteligência.

Atualmente, falhas - (mesmo que pequenas) - e atrasos podem
gerar um custo adicional altíssimo. Não responder rapidamente a
questionamentos ou não entender a situação de processos internos,
pode gerar prejuízos incalculáveis , inclusive dificultar auditorias
também.

Sendo assim, a missão da Klink é tornar essa complexidade
administrável, já que simplificar não é sempre é uma opção.

Muitas soluções de Robotic Process Automation substituem o
trabalho mais “operacional” humano, realizando o mesmo processo
que um colaborador faria. Além disso, facilitam o controle e
mensuração dessas execuções “startadas” por um colaborador.

O que seria difícil sem um sistema, mesmo com a capacidade
humana de se reportar, gerar relatório e criar tarefas. Dessa forma,
imagine a possibilidade de controlar o trabalho de centenas ou
milhares de processos automatizados...

Nós redesenhamos o processo. A melhor forma de um humano
completar uma tarefa, certamente não é a mesma de uma máquina,
computador ou algoritmo de Inteligência Artificial. Mais agilidade,
maior controle, velocidade e precisão. Porém, não substituem a ação
e a inteligência humana no desenvolvimento estratégico e tomada de
decisão.

Um Mundo Complexo Mimetizamos Softwares



www.klink.ai

POR QUÊ NÃO MIMETIZAR HUMANOS ?
AS TAREFAS ATUALMENTE EXECUTADAS POR HUMANOS, FORAM CRIADAS PARA HUMANOS
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Até o início do século 20, na Grã-Bretanha, durante o início da
Revolução Industrial, as pessoas cumpriam jornadas nas fábricas que
geralmente iniciavam logo ao nascer do sol. Sem um despertador ou
outro dispositivo que os acordassem à tempo, abriu oportunidade para
uma nova profissão, os “Knocker-up”. Que, por uma taxa semanal eram
responsáveis por bater na porta, nas janelas e muitas vezes usar varetas
longas para alcançar lugares mais altos do dormitório dos trabalhadores.

O despertador então começou a ficar acessível ao grande público, mas
não mimetizava os humanos. Não era uma máquina que batia nas portas
e janelas nos horários programados. Simplesmente realizava o trabalho
com a mesma ou maior eficiência - já que trabalhava 24 horas sem
descanso - de uma forma mais simples.

Por isso, antes de automatizar um processo realizado por um humano
da mesma forma, pense bem, o processo não é executado dessa forma
por alguma limitação?

Um exemplo do Século Passado
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Integre com o Sistema que precisar
TEMOS EXPERIÊNCIA EM INTEGRAÇÕES, MESMO EM SISTEMAS “FECHADOS”
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Muitas vezes nos deparamos com times de ERPs que estão com tantas tarefas que
conseguir uma agenda ou iniciar um projeto em tempo hábil para uma integração
nova. Por isso, conseguimos com o nosso RPA utilizar o sistema como se fosse um

humano, recuperando, inserindo ou atualizando as informações necessárias sem a
necessidade de um web service, troca de arquivo ou outra integração.

Nem Sempre o seu Time está Disponível

Conhecemos os mais famosos
mas faremos o que for necessário

Conhecemos e integramos com os ERPs mais famosos do mercado como: SAP, Oracle
EBS, Totvs, entre outros. Porém, integramos com o sistema que precisar. Trabalhando
junto ao time do ERP ou estudando a documentação - caso exista - enfrentamos todas as
dificuldades dessa nova etapa com velocidade. Velocidade 

nas Integrações
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Especialistas em entendimento e extração
NOSSA ESPECIALIDADE 
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Já temos produtos em constante evolução em algumas áreas, como fiscal e contábil, porém, nossa especialidade é
o reconhecimento de padrões em documentos estruturados ou semi-estruturados. Entendimento e extração de
dados, utilizando inteligência artificial, melhorando a precisão e diminuindo a necessidade de interação humana.
Ou seja, não nos limitamos aos produtos que temos. Nos consulte quanto a sua necessidade, como por exemplo:

Oferecemos mais do que Produtos

OnBoarding Ágil de Clientes;

Cumprimento da KYC (Know Your Customer);

Processamento e validação de documentos;

Identificar erros em faturas (como serviços não prestados ou valores 
divergentes do contratado).



LEVAMOS SEGURANÇA À SÉRIO.
Criptografia na Base de Dados e Comunicação

Os dados são criptogrados na base de
dados, mesmo que em uma hipotése
remota um invasor tenha acesso à base,
não terá nenhuma utilidade a ele.

Os documentos são armazenados em
storages de objetos com criptografia de
ponta, sendo possível acessar o
documento apenas pela aplicação com a
chave correta

Dados Criptografados Documentos Criptografados
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Perda de dados é inadmissível
PERDER DADOS ESTÁ TOTALMENTE FORA DE COGITAÇÃO
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Documentos salvos com 
seguração

Backup, Backup
e Backup

Base de Dados
Moderna

Uti l izamos tecnologia de base 

de dados moderna, com 
repl icação em diversas 

máquinas.

Apesar de confiarmos na 

tecnologia de nossa base, 
realizamos backups 

periodicamente em storages 
em altíssima durabilidade.

Os documentos são 

repl icados em diversos 
storages e conta com as 

tecnologias de Erasure Code 
e Bi trot Protection.



CONHEÇA 
NOSSO PRODUTO



WiseCapture - Fiscal e Tributário

❖ Recebimento;
❖ OCR;
❖ Extração de Dados;
❖ Escrituração de Recebimento: NFSe/Nfe/Boletos e 

Faturas.
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Acabe com o Caos
ACABE COM O CAOS DO SEU CONTAS A PAGAR
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Mesmo utilizando os mais renomados ERPs
do mercado em sua empresa, o recebimento,
extração de dados, validação de valores e
impostos, aprovação e guarda dos
documentos é complexa e trabalhosa.

O recebimento dos documentos sejam NFS-e,
NF-e, Faturas, Boletos ou qualquer outro
documento exigido pelo contas a pagar de
sua organização é feito das seguintes formas:
por monitoramento de caixas de e-mails,
diretórios, (inclusive em diversos
computadores e servidores), por manifesto
(no caso do NF-e, por agendamento na baixa
de sistemas de fornecedores, por upload por
colaborador da sua organização ou, ainda por
upload feito pelo fornecedor ou prestador de
serviços).

Quando o documento não possui texto,
(apenas imagem), é determinada a
necessidade do OCR. Então pré-filtros para

a melhoria desse processo são aplicados e ,
é aí que entra o OCR.

Após, são utilizadas técnicas exclusivas da
Klink para a extração dos dados dos
documentos. Extração esta que acontece
com uma assertividade alta mesmo em
documentos com layouts novos ou ainda
não conhecidos. E os que tem problema na
identificação caem em um status especial
para o preenchimento e posterior
treinamento garantindo o reconhecimento
futuro dos mesmos para o layout em
questão.

Extração de Dados Escrituração Automática
No caso de NFS-e onde os prestadores ou
intermediários são diferentes do tomador de
serviços, a escrituração da nota é feita

automaticamente na prefeitura. Mesmo em
municípios que não possuam WebService,
nosso RPA simula um humano, quebra os
captchas e realiza a escrituração.

Os documentos acompanham um fluxo de
responsabilidades e aprovações que podem
ser definidas por perfil de usuário.
Além disso etapas automatizadas podem ser
configuradas para serem disparadas após
verificação ou ações humanas.

Recebimento Ordenado

Fluxo e Responsabilidades
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Aderência - Vantagens
SÍNTESE

11

Agilidade no processamento das NFs;

Assertividade no preenchimento das informações;

Capacidade de lidar com um alto número de NFS;

Garantia da segurança da informação;

Minimização de Erros;

Organização e Métodos;

Otimização de tempo e recursos humanos;
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Sua Empresa
SAÚDE FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE

12

Confiabilidade e Ética no trato das informações;

Criptografia de ponta;

Evita atrasos no pagamento e relação conturbada com fornecedores;

Evita multas;

Facilita o processo de Auditoria;
POR QUE ESCOLHER A KLINK? - TRANSPARÊNCIA

Estimamos que o sistema não identifique cerca de 5% de das notas. Isso ocorre devido a não padronização das NFs, mudanças constantes 
nos padrões e qualidade da imagem do PDF, (formato que é capturado pelo sistema). Dessa forma, disponibilizamos em horário comercial, 
equipe multidisciplinar para prestar suporte e identificar estes casos. Fazemos checkup diário das notas capturadas. 

Uma equipe multidisciplinar que, além de especialistas em desenvolvimento de software, administrativo para atendimento ao cliente. 
Cujo objetivo, além das checagens é testar a ferramenta a nível de usuário. Promovendo assim melhoria contínua.
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Solicite Demonstração
VEJA NOSSOS PRODUTOS FUNCIONANDO

13

Solicite uma demonstração agora mesmo. Temos algumas maneiras de lhe apresentar
nossos produtos: por vídeo ou conference call. Na qual, mostraremos tudo funcionando
em nosso ambiente de testes ou, se preferir, podemos marcar uma reunião presencial

para mostrar com um documento de sua empresa.

Veja como Tudo Funciona

Contato:
Manoela Gazetta
manoela.gazetta@klink.ai
+55 (19) 98829-2630



Obrigado
Não paramos apenas com as soluções que temos, personalizamos, avaliamos leituras de

outros documentos e outras automatizações que dependam de Inteligência Artificial e Robotização.


