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Introdução
O CardMinder é um aplicativo que gerencia cartões de visita digitalizados pelo scanner de 
imagem em cores ScanSnap (exceto o scanner de rede ScanSnap).
Este manual fornece uma visão geral e as operações básicas do CardMinder.

Marcas registradas
Apple, o logotipo Apple, Mac, Mac OS, OS X e iPhoto são marcas comerciais da Apple Inc.
Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft 
Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Intel e Intel Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de 
suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY 
ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY.
Salesforce, o logotipo Salesforce e Salesforce CRM são marcas comerciais ou marcas 
registradas da salesforce.com, inc. nos Estados Unidos e outros países.
ScanSnap, o logotipo ScanSnap, ScanSnap Manager e CardMinder são marcas comerciais 
ou marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.
Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de 
seus respectivos proprietários.

Fabricante
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan
Telefone: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2012
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Introdução
Uso em ambientes de alto risco
Este aparelho foi desenvolvido e fabricado assumindo a condição de que será utilizado em 
escritórios, residências, estabelecimentos comerciais e industriais, para uso geral. O 
aparelho não foi desenvolvido e fabricado para o uso em ambientes de alto risco, onde 
envolvem perigo à vida ou à saúde, locais que requerem um alto nível de segurança. 
Lugares como usinas nucleares, cockpits de aeronaves, torres de controle, controle de 
sistemas de transporte em massa, salas que possuem equipamentos médicos essenciais à 
vida, sistemas de controle de mísseis ou quaisquer lugares onde a segurança não possa 
ser garantida, são considerados ambientes de alto risco. O usuário deverá adotar as 
medidas de segurança necessárias ao usar este produto em tais circunstâncias. A PFU 
LIMITED não se responsabilizará por qualquer acidente causado em ambientes de alto 
risco, não atendendo a reclamações ou pedidos de compensações feitas por usuários ou 
terceiros.

Manuais
Ao utilizar o CardMinder, leia os seguintes manuais quando necessário:

Manual Descrição Como consultar

Manual de instruções 
do ScanSnap

Leia este manual para obter informações 
sobre as operações básicas, instalação de 
aplicativos, métodos de digitalização, 
configurações variadas e manuseio do 
ScanSnap.

Na barra lateral do Finder, 
selecione [Aplicativos] → 
[ScanSnap] → [Manual] e clique 2 
vezes o [Manual de instruções].

Guia do usuário do 
CardMinder
(este manual)

Leia este manual quando precisar de 
informações gerais sobre as funções do 
produto e ambiente de operação.

Na barra lateral do Finder, 
selecione [Aplicativos] → 
[CardMinder] → [Manual] e clique 
2 vezes o [Guia do usuário].

Ajuda do CardMinder Leia esta Ajuda quando surgirem dúvidas 
ou problemas relacionados às operações 
(ao configurar itens, por exemplo).
Este arquivo de Ajuda explica sobre as 
operações, janelas e mensagens.

Para maiores detalhes sobre como 
abrir a Ajuda, consulte a seção 
"1.3 Abrindo e encerrando o 
aplicativo" (página 11).

Ajuda do ScanSnap 
Online Update

Leia esta Ajuda quando surgirem dúvidas 
ou problemas relacionados às operações.
Este arquivo de Ajuda explica sobre as 
operações, janelas e mensagens.

Clique o botão Ajuda ( ) do 

ScanSnap Online Update.
Pela barra de menus, 
selecione [Ajuda] → [Ajuda do 
ScanSnap Online Update].
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Introdução
Estrutura deste manual
Este manual é composto pelos capítulos abaixo:

Capítulo 1   Visão geral do CardMinder

Este capítulo fornece a introdução, a visão geral dos recursos do CardMinder e instruções 
sobre como abrir e encerrar o aplicativo.

Capítulo 2   Como usar o CardMinder

Este capítulo descreve as operações básicas do CardMinder.

Apêndice A  Instalando e desinstalando

Este apêndice descreve sobre os requisitos do sistema, instalação e desinstalação do 
CardMinder.

Para saber mais sobre as funções básicas do CardMinder, é recomendada a leitura do 
Capítulo 1 a 2.
Para maiores detalhes sobre operações, janelas, mensagens de erros e suas soluções, 
consulte a Ajuda do CardMinder.

Instruções sobre os comandos
Os botões ou menus que devem ser selecionados consecutivamente no aplicativo são 
interligados com uma seta para a direita (→).
Exemplo: Clique [Aplicativos] → [CardMinder].

Exemplos de tela deste manual
Para aperfeiçoamento do produto, os exemplos de tela deste manual estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio.
Neste manual, os exemplos de telas do Mac OS X v10.7 são utilizados.
As telas e operações podem diferir dependendo do sistema operacional. Se a tela atual 
diferir dos exemplos de tela deste manual, efetue as operações seguindo a tela exibida pelo 
computador.
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Introdução
Abreviações utilizadas neste manual
As seguintes abreviações são utilizadas neste manual:

*: Scanner de rede ScanSnap não está incluído.

Indicação Nome

Mac OS OS X v10.8, Mac OS X v10.7 e Mac OS X v10.6

ScanSnap Scanner de imagem em cores ScanSnap (*)
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Capítulo 1 Visão geral do CardMinder
Este capítulo fornece a introdução, a visão geral dos recursos do CardMinder e 
instruções sobre como abrir e encerrar o aplicativo.

1.1 Visão geral .............................................................................. 9
1.2 Funções................................................................................. 10
1.3 Abrindo e encerrando o aplicativo ..................................... 11
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1.1 Visão geral
1.1 Visão geral
O CardMinder é um gerenciador de cartões de visita para ScanSnap. 
Este aplicativo é capaz de processar grandes quantidades de cartões em imagens à uma 
alta velocidade, reconhecendo o texto e permitindo a pesquisa rápida de informações como 
nome, nome da empresa e endereço de e-mail através do banco de dados criado durante o 
reconhecimento.
O CardMinder utiliza o mecanismo de reconhecimento de texto OCR (Optical Character 
Recognition) e dados criados podem ser compartilhados com aplicativos PIM (Gerenciador 
de informações pessoais).
Pesquisas rápidas por cartões de outros aplicativos também podem ser executadas.

*: "Contatos" no OS X v10.8.

Cartão

Digitalização pelo ScanSnap

Janela do CardMinder

Dados reconhecidos

Agenda*iPhoto Outros formatos
(vCard / CSV / Text / 
ContactXML)

Exemplo: Formato texto
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1.2 Funções
1.2 Funções
O CardMinder possui os seguintes recursos:

Reconhecimento de sequência de caracteres nos cartões de visita para criar dados de 
caracteres e palavras-chave.
Junção de 2 imagens simplex para criar um cartão frente e verso

Gerenciamento de imagens e dados de cartões, assim como outras informações 
adicionadas no campo [Anotações]
Exportação de dados e imagens dos cartões para outros aplicativos através do PIM 
(Gerenciador de informações pessoais)
Os dados podem ser exportados para os seguintes aplicativos:
- Agenda (*)
- iPhoto
- Outros aplicativos disponíveis (aplicativos para exportar os dados do cartão podem 

ser adicionados)

Interação com o Salesforce CRM possibilitando a visualização de cartões registrados 
no website fornecido pela Salesforce CRM

Reprodução de dados do cartão em CSV e outros formatos
A reprodução está disponível nos seguintes formatos:

- vCard format (versão 3.0)
- Formato CSV
- Texto
- Formato ContactXML (versão 1.1)
Pesquisa de palavras-chave criadas no cartão

Inicia o aplicativo de e-mail e envia uma mensagem aos endereços de e-mail do cartão

Abre o web site de uma companhia utilizando o navegador

Pesquisa os dados do cartão através de informações de texto de outros aplicativos

Sincronização dos dados do cartão com os dados da Agenda*
*: "Contatos" no OS X v10.8.

Usa o banco de dados do CardMinder do Windows®
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1.3 Abrindo e encerrando o aplicativo
1.3 Abrindo e encerrando o aplicativo

CardMinder

Esta seção descreve como abrir e encerrar o CardMinder.

Abrindo diretamente

Siga as instruções abaixo:

1. No Dock, clique o ícone do Finder (  ).

2. Clique duas vezes [Aplicativos] → [CardMinder] → [CardMinder].

O CardMinder será aberto.

DICAS
O CardMinder pode ser aberto logo após digitalizar um cartão usando o ScanSnap.
Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do ScanSnap utilizado.
Se o CardMinder estiver registrado no Dock, 

é possível abrir o aplicativo clicando o ícone (  ).
Para maiores detalhes sobre como registrar o aplicativo, consulte a Ajuda do CardMinder.
Ao abrir o aplicativo pela primeira vez após a instalação, um banco de dados será criado para cada 
usuário (o local do armazenamento será, através da barra lateral no Finder, [Documentos] → 
[CardMinder] → [CardMinder DB.cxdb]).
A partir da próxima vez, o banco de dados do CardMinder usado pela última vez será exibido quando 
o CardMinder for aberto.
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1.3 Abrindo e encerrando o aplicativo
Usando a função de pesquisa

Siga as instruções abaixo:

1. Selecione a sequência de caracteres que deseja procurar em outros 
aplicativos.

2. Pressione as teclas [command] + [shift] + [&].

O CardMinder será aberto com os resultados da pesquisa exibidos na tela.

Encerrando

Siga as instruções abaixo para encerrar o CardMinder:

1. No menu [CardMinder], clique [Encerrar o CardMinder].

O CardMinder será encerrado.

DICAS
O CardMinder pesquisa os dados de cartões no último banco de dados utilizado.
A sequência de caracteres selecionada em outro aplicativo será exibida na Barra de pesquisa básica.
Em alguns teclados não é necessário pressionar a tecla [Shift].
Se o atalho de teclado não funcionar, através de [Preferências do Sistema] → [Teclado] → [Serviços] 
→ aba [Atalhos de Teclado] verifique a tecla de atalho em [Pesquisar o texto selecionado no 
CardMinder] e altere para as teclas que deseja utilizar.

DICAS

É possível encerrar o CardMinder clicando o botão [Fechar] (  ) da barra de título.

O CardMinder também pode ser encerrado clicando o ícone exibido no Dock (  ) com a 
tecla [control] pressionada e selecionando [Encerrar] no menu exibido.
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1.3 Abrindo e encerrando o aplicativo
Ajuda do CardMinder

Este seção descreve como abrir a Ajuda durante o uso do CardMinder.

Clique o menu [Ajuda] → [Ajuda do CardMinder].

DICAS
O menu [Ajuda] também pode ser aberto pressionando as teclas [command] + [shift] + [?] do teclado.
13



Capítulo 2 Como usar o CardMinder
Este capítulo descreve as funções básicas do CardMinder, a partir da abertura 
do aplicativo até a digitalização, armazenamento e uso das informações do 
cartão.
Siga os procedimentos descritos neste capítulo para entender as funções 
básicas do CardMinder.
Para maiores detalhes sobre as operações, janelas, funções, mensagens de 
erros e soluções, consulte a Ajuda do CardMinder.

2.1 Procedimento das operações ............................................. 15
2.2 Usando as informações do cartão...................................... 20
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2.1 Procedimento das operações
2.1 Procedimento das operações

Procedimentos básicos

Esta seção descreve os procedimentos para usar o CardMinder quando o aplicativo já 
estiver registrado no Dock.

1. Abra o CardMinder.

No Dock, clique o ícone [CardMinder] para abrir o aplicativo.

2. Digitalize um cartão usando o ScanSnap.

Carregue um cartão no ScanSnap e pressione o botão [Scan] para iniciar a 
digitalização.

Após a digitalização ser concluída, as informações do cartão como o nome e endereço 
serão reconhecidos automaticamente como texto e serão exibidos na Área de edição 
de dados.
A imagem do cartão digitalizado será exibido na Área de visualização da imagem.

Botão [Scan]
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2.1 Procedimento das operações
3. Verifique os dados do cartão.

Verifique se as imagens da frente / verso do cartão estão corretas (se os lados não 
estão invertidos), e verifique também se as informações da imagem do cartão estão 
sendo exibidas corretamente na Área de edição de dados.

4. Se o idioma reconhecido não for correto, efetue o reconhecimento do 
texto novamente seguindo as instruções abaixo.

1. Selecione o menu [CardMinder] → [Preferências].

A janela [Geral] será exibida.

2. Selecione o idioma correto em [Idioma de reconhecimento].

O idioma reconhecido será alterado.

3. Feche a janela [Geral].

Área de edição de dados
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2.1 Procedimento das operações
4. Na barra de ferramentas, clique o botão [Reconhecimento] novamente.

O texto do cartão será reconhecido de acordo com o idioma especificado.

5. Corrija os dados do cartão se necessário.

Corrija os resultados do reconhecimento da Área de edição de dados e da imagem do 
cartão.
Se o texto do cartão não for reconhecido corretamente, efetue o reconhecimento 
novamente ou insira as informações do cartão diretamente na Área de edição de 
dados.
Digitalizações desalinhadas ou imagens da frente / verso invertidas podem ser 
corrijidas.

ATENÇÃO
O ScanSnap Manager deve estar instalado no computador para reconhecer os seguintes idiomas:

Chinês (simplificado)
Chinês (tradicional)
Coreano

É possível selecionar a área do texto do cartão e 
clicar o item correspondente para que apenas a 
área selecionada seja reconhecida.

É possível efetuar as correções 
inserindo as informações diretamente 
na Área de edição de dados.
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2.1 Procedimento das operações
6. Encerre o CardMinder.

Clique o menu [CardMinder] → [Encerrar o CardMinder] para fechar o aplicativo. Na 
próxima vez em que o CardMinder for aberto, o banco de dados usado na vez anterior 
será utilizado.

ATENÇÃO
O ScanSnap Manager deve estar instalado no computador para reconhecer os seguintes idiomas:

Chinês (simplificado)
Chinês (tradicional)
Coreano
18



2.1 Procedimento das operações
Pesquisando as informações do cartão

Os dados do cartão podem ser pesquisados através de itens como nomes e nomes de 
empresas.

Usando a Barra de pesquisa básica do CardMinder

Para pesquisar as informações do cartão usando os itens como "Nome completo" e 
"Empresa", insira os caracteres de busca desses itens na Barra de pesquisa básica.

Usando os atalhos de teclado

Os dados do cartão podem ser pesquisados selecionando a sequência de caracteres usada 
em outro aplicativo (Editor de Texto, por exemplo), mesmo quando o CardMinder não 
estiver ativado.

1. Selecione a sequência de caracteres que deseja procurar em outros 
aplicativos.

2. Pressione as teclas [command] + [shift] + [&].

O CardMinder será aberto com a Área de edição de dados oculta, iniciando a pesquisa.
Os dados do cartão que correspondem às condições de pesquisa serão exibidos na 
Lista de dados do cartão.

DICAS
Em alguns teclados não é necessário pressionar a tecla [Shift].

Se o atalho de teclado não funcionar, através de [Preferências do Sistema] → 
[Teclado] → [Serviços] → aba [Atalhos de Teclado] verifique a tecla de atalho em 
[Pesquisar o texto selecionado no CardMinder] e altere para as teclas que deseja 
utilizar.

Barra de pesquisa básica
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2.2 Usando as informações do cartão
2.2 Usando as informações do cartão
As informações do cartão podem ser usadas da seguinte forma.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do CardMinder.

Usando as informações do cartão

Clique os seguintes botões da barra de ferramentas para usar as informações do cartão em 
vários aplicativos.
Esta seção descreve a barra de ferramentas com o botão [Aplicativo] exibido pela barra de 
ferramentas personalizada como um exemplo.

Pesquisar via Internet.
Usa a Internet para abrir o website da 
empresa que consta no cartão.

Enviar via e-mail.
Após o aplicativo de e-mail ser aberto, é possível enviar 
um e-mail ao endereço de e-mail de dados do cartão.

Interagir com outros aplicativos.
Interage com aplicativos como o iPhoto, Agenda*, e Salesforce 
CRM usando os dados do cartão.
*: "Contatos" no OS X v10.8.

Reproduzir os dados do cartão em outro formato.
Os dados do cartão podem ser reproduzidos em outros formatos 
como o vCard, CSV, Texto e ContactXML.
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2.2 Usando as informações do cartão
Anexando um arquivo nos dados do cartão

É possível anexar um arquivo relacionado ao cartão apenas clicando e arrastando o arquivo 
desejado.
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Apêndice A Instalando e desinstalando
Este apêndice descreve sobre os requisitos do sistema e como efetuar a 
instalação e desinstalação do CardMinder.

A.1 Requisitos do sistema ......................................................... 23
A.2 Instalação .............................................................................. 24
A.3 Desinstalação ....................................................................... 24
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A.1 Requisitos do sistema
A.1 Requisitos do sistema
Os requisitos do sistema para o uso do CardMinder são os seguintes:
Para obter as últimas informações sobre os requisitos, visite o Site de suporte do 
ScanSnap:
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/

*1: É recomendado que as últimas atualizações para o Mac OS sejam aplicadas.
*2: São necessários 512 KB de espaço no disco para digitalizar os cartões. 

Além disso, são necessários no mínimo 200 KB de espaço no disco para salvar os dados de um 
cartão (digitalizado no modo Duplex, Colorido e Ótimo).
Calcule o espaço necessário no disco de acordo com o número de cartões que deseja 
digitalizar.
Exemplo: Ao digitalizar um cartão, 512 KB + 200 KB (1 cartão) = são necessários 712 KB de 

espaço livre.
*3: Para maiores detalhes sobre o ScanSnap, visite o nosso website: 

http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/
*4: Scanner de rede ScanSnap não está incluído.

Os seguintes cartões podem ser processados pelo CardMinder:

Sistema operacional (*1)
OS X v10.8 (Recomendado: 10.8.1 ou mais recente)
Mac OS X v10.7 (Recomendado: 10.7.4 ou mais recente)
Mac OS X v10.6 (Recomendado: 10.6.8)

CPU Intel® Core™2 Duo 2,4 GHz ou superior

(Recomendado: Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior)

Memória Acima de 2 GB (Recomendado: acima de 4 GB)

Resolução do display 1024 × 768 pixels ou superior

Espaço no disco rígido 600 MB (*2)

Drive de DVD-ROM Necessário para a instalação

Scanner ScanSnap (*3) (*4) (necessário para digitalizar os cartões)

Tipo de cartão Cartões digitalizados pelo ScanSnap

Tamanho do papel Menor que A6

Lado do reconhecimento de caracteres Frente

Tamanho dos caracteres 6 a 24 pontos

ATENÇÃO
Imagens salvas não podem ser importadas usando o CardMinder.
Para reconhecer caracteres no verso da imagem do cartão, clique em 

 na  da barra de ferramentas para alterar a 
frente e o verso da imagem antes de executar o processo de reconhecimento.
Caracteres manuscritos não podem ser reconhecidos.
23
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A.2 Instalação
A.2 Instalação
Instale o CardMinder a partir do Setup DVD-ROM fornecido com o ScanSnap.
Para maiores detalhes, consulte a seção "Instalando os aplicativos" do Manual de 
instruções do ScanSnap utilizado.

A.3 Desinstalação
Para desinstalar, mova a pasta do [CardMinder] para o Lixo.
Para maiores detalhes, consulte a seção "Desinstalando os aplicativos" do Manual de 
instruções do ScanSnap utilizado.
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O conteúdo deste manual está sujeito à alterações sem aviso prévio.

A PFU LIMITED não assume qualquer responsabilidade pelos danos acidentais ou consequentes 
resultantes do uso deste produto, bem como pelas reclamações feitas por terceiros.

A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os aplicativos do scanner são 
proibidas por lei.

Guia do usuário do CardMinder
P2WW-2646-01PTZ0
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