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Het FileMaker Platform is goed aangeslagen in verschillende sectoren, dankzij 
de toezegging dat het niet of weinig gebruik maakt van code. Deze groei lijkt 
voorlopig niet tot stilstand te gaan komen. Er worden apps gebouwd door 
IT-professionals, professionele ontwikkelaars en ook door medewerkers van 
bedrijven, hoewel dit vooral in grote ondernemingen of in kleine en middelgrote 
bedrijven gebeurt. Deze apps worden gebruikt om problemen van bedrijven  
snel op te lossen en inefficiënte praktijken op een snelle en rendabele manier  
te verminderen. 

Het gedetailleerde rapport over apps op maat uit 2017 was erg gericht op citizen 
developers, personen die geen tot weinig werkervaring hebben met het coderen 
of ontwikkelen van apps. Het rapport uit 2018 geeft een wat breder beeld. Het 
belicht de talloze manieren waarop apps op maat worden gebruikt en hoe deze 
tools bedrijven helpen om succes te boeken.

De resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, zijn in oktober 2017 
ingezameld bij 370 FileMaker-klanten in Noord-Amerika, Japan en Europa.  
De respondenten zijn afkomstig uit organisaties van elke omvang, die actief zijn 
in verschillende sectoren. Alle respondenten waren betrokken bij de ontwikkeling 
van hun app(s) op maat en maken er actief gebruik van.

Wat is er nieuw in 2018?

370 FileMaker- 
klanten

Organisaties van elke 
omvang, die actief zijn in 
verschillende sectoren

Noord-Amerika Europa Japan
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Bedrijven bouwen apps op maat die een minimum aan code bevatten, om zo 
het hoofd te bieden aan veelvoorkomende uitdagingen, zoals afhankelijkheid 
van papieren processen, informatie die verspreid staat over verschillende 
bronnen, afhankelijkheid van ingewikkelde spreadsheets en tijdrovende 
handmatige gegevensinvoer.  

Apps op maat zijn flexibel, eenvoudig te bouwen en vergen slechts een kleine 
tijdsinvestering (57% van de bedrijven gaf aan dat hun app op maat binnen drie 
maanden klaar voor gebruik was). 

Daarom kunnen apps op maat bedrijven helpen om aan hun specifieke 
behoeften te voldoen. Zo kunnen bedrijven hun processen stroomlijnen en 
automatiseren en overal toegang krijgen tot hun gegevens.

Inleiding

“Teams hebben meer inzicht in hun 

gegevens en kunnen hun gegevens 

bijhouden, beheren en rapporteren 

zoals zij dat willen.”
— Phillip Morgan, Redactie, Meredith Corporation
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Belangrijkste bevindingen

Voordelen van een app op maat

Apps op maat voor de buitendienst

Het gebruik van de app op maat bevorderen

Naarmate de behoeften van een bedrijf veranderen, passen apps op maat 
zich daaraan aan. 

merkte een afname 
van inefficiënte 
taken

merkte een hogere 
productiviteit van 
teams

merkte een 
afname van de 
gegevensinvoer 

Meldde een ROI 

68% 

46% 

van de bedrijven vindt mobiliteit 
redelijk tot zeer belangrijk voor 
hun organisatie. (50% van de 
bedrijven gebruikt apps op maat 
voor de buitendienst)

van de bedrijven heeft andere 
systemen in hun app op maat 
geïmplementeerd of wil dat 
gaan doen

93% 91% 77% 76%
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Waarom
apps op maat?



Apps op maat voor bedrijven 
van elke omvang
Bedrijven die apps op maat bouwen, variëren in grootte van 
ondernemingen met meerdere vestigingen tot regionale bedrijven, 
tot eenmanszaken en alles wat daartussenin zit. 

55% 

21% 

24% 

KLEIN
(5–99 werknemers)

GROOT
(1000+ werknemers)

MIDDELGROOT
(100-999 werknemers)
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Afhankelijkheid van papieren processen 

Verspreide informatiebronnen 

Afhankelijkheid van complexe spreadsheets

Tijdrovende handmatige gegevensinvoer 

Inef�ciënte, generieke 
work�ows 

Ad-hocprocessen of 
helemaal geen processen

Onnauwkeurige 
rapportage 

Geen centraal 
projectbeheersysteem

69%

67%

52%

47%

35%

30%

27%

24%

Snel innoveren is 
niet mogelijk 

Geen mobiele toegang 
tot bedrijfssystemen 23%

23%

24%

Werken met 
pakketsoftware kan 
alleen via omwegen 

Apps op maat voor iedere 
zakelijke uitdaging
Bedrijven zeggen dat ze, voordat ze apps op maat gebruikten, 
kampten met papieren processen, informatie die verspreid stond over 
verschillende bronnen, ingewikkelde spreadsheets en tijdrovende 
handmatige gegevensinvoer.

94% 
Bedrijven die pakketsoftware gebruikten, 
vonden die software niet flexibel genoeg 
om zich aan de specifieke behoeften van 
het bedrijf aan te passen. 

53% 
Bedrijven hebben geen toegang 
tot realtime informatie doordat 
ze ingewikkelde spreadsheets 
gebruiken.
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Vereiste 
tijdsinvestering Mogelijkheid tot integratie

met andere systemen

Betaalbaarheid

37%

32%

47%

Flexibiliteit
81%

Gebruiksgemak
84%

Behoefte aan 
gebruiksgemak 
en flexibiliteit 
Verschillende bedrijven hebben verschillende 
behoeften. Daarom hebben ze een flexibele 
oplossing nodig, die makkelijk te gebruiken 
is. Een veelgenoemde reden om apps op 
maat te maken met het FileMaker Platform 
was het gebruiksgemak (84%) en een andere 
veelgenoemde reden was de flexibiliteit (81%).

Welke factoren hebben geleid tot uw 
besluit om een app op maat te maken 
met FileMaker? (Kies alle antwoorden 
die van toepassing zijn)

“We hebben drie 

verschillende filialen. 

Vroeger gebruikte 

ieder filiaal andere 

spreadsheets. Dankzij 

onze apps op maat 

hebben we die 

processen kunnen 

stroomlijnen.”

Peter Mactavish 
IT-manager, Scott Builders
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Apps op maat vergen een 
kleine tijdsinvestering 

Bij 57% van de bedrijven 
was de app op maat 
binnen 3 maanden klaar 
voor gebruik.

Bij 73% van de bedrijven 
was de app op maat 
binnen 6 maanden klaar 
voor gebruik.

Minder dan een week

1-4 weken

1-3 maanden

3-6 maanden

Meer dan een jaar

Weet ik niet meer

6-12 maanden

14%

22%

21%

16%

5%

8%

13%

57% 73%
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51%

15%

8%

9%

1%

3%

3%

5%

5%

Minder dan
5 uur

5-10 uur

Weet het 
niet

10-15 uur

30-35 uur

35-40 uur

25-30 uur

20-25 uur

15-20 uur

51% van de bedrijven is per week minder 
dan 5 uur kwijt aan het ontwikkelen en 
onderhouden van hun app op maat. 

Apps op maat vragen elke 
week slechts een kleine 
tijdsinvestering
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Bedrijven bouwen apps op maat om hun 
activiteiten te stroomlijnen. Ze gebruiken de app 
om contactpersonen en projecten te beheren, 
om rapportages en analyses te maken en om 
bij te houden wat zij belangrijk vinden. 

De ondervraagden zeiden  
hun apps te gebruiken voor 
de volgende doeleinden: 

“Onze app  
op maat helpt  
het hele bedrijf  
draaiende te 
houden.”

Kyle Putzier
Directeur,  
Inventive Label, Inc. 

Apps op maat kunnen 
u helpen met de 
specifieke uitdagingen 
waar uw bedrijf mee  
te maken heeft

57% 52%

39% 38% 34% 30%

41% 40%

Contactpersonen 
beheren:
(zakelijke)  

klanten, leden

Documenten,
afbeeldingen,  

video's of  andere 
bestanden beheren

Facturering,  
offertes, orders, 

begrotingen

Gegevens uit  
meerdere  bronnen 

combineren

Verzameling van 
veldgegevens

en onderzoeken

Rapportage en  
analyse

Projecten, taken,  
planningen  

beheren

Voorraden en  
activa beheren
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NMR Group Inc. is gespecialiseerd in het ontwikkelen, implementeren 
en analyseren van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek en in het 
evalueren van programma's op het gebied van energie-efficiëntie en 
duurzame energie. Dankzij apps op maat kunnen technici eenvoudiger 
gegevens verzamelen. 

Voor ons werk verzamelen we gegevens in bedrijven en in woningen van particulieren. 
Ook administreren wij de uitkomsten van grote hoeveelheden onderzoeken. Vroeger deden 
we dat op papier. Dat was een hoop werk en er werden veel fouten gemaakt.

Nu gebruiken we een app op maat voor het verzamelen van gegevens op locatie. Daarin 
maken we lijsten met factoren die invloed hebben op het energieverbruik in een huis of 
bedrijf, zoals gloeilampen en verwarmingssystemen.

Bij het werk dat we doen hebben we te maken met verschillende regels over de manier 
waarop we in bepaalde situaties moeten handelen. Als die op papier staan, moeten technici 
al die regels onthouden, maar met een app op maat is er veel meer controle over dat proces. 
Met een app op maat kun je het werk van mensen makkelijker maken, wat over het algemeen 
betere resultaten en betrouwbaardere gegevens oplevert. We maken ook een professionelere 
indruk als mensen zien dat we iPads gebruiken om gegevens te verzamelen. Als onze 
concurrenten papieren formulieren gebruiken, zien wij er beter uit.

Scott Walker, projectmanager, NMR Group, Inc. 

Eenvoudiger gegevens over  
energie-efficiëntie verzamelen 
met apps op maat 

NMR Group Inc

Somerville, Massachusetts, VS

25-49 werknemers 

Nutsvoorzieningen, energie en grondstofwinning

Tijd die nodig was  
om een app op  

maat te maken en  
te implementeren: 

1-4 weken

Gemelde afname van 
inefficiënte taken:  

40-60% 

Gemelde afname van 
de gegevensinvoer:

20–40%

Gemelde groei van  
de productiviteit  

van teams: 
20-40% 



Voordelen van de 
App op maat 



Apps op maat verminderen de 
handmatige gegevensinvoer

Hebt u sinds de implementatie 
van uw app(s) op maat een 
afname van de handmatige 
gegevensinvoer gemerkt? 

In welke mate is de handmatige 
gegevensinvoer afgenomen 
dankzij uw app(s) op maat?

van de bedrijven meldde 
dat de handmatige 

gegevensinvoer met meer  
dan 40% was afgenomen

Afname van de handmatige
gegevensinvoer

Ja

Nee

77%

23%

19%

26%

25%

16%

15%80 – 100%

60 – 80%

40 – 60%

0 – 20%

20 – 40%

56%

Gedetailleerd rapport over apps op maat 2018

FILEMAKER, INC. — 14



Apps op maat verbeteren de 
efficiëntie binnen een bedrijf

Hebt u sinds de implementatie van 
uw app(s) op maat een afname van 
inefficiënte taken gemerkt? 

In welke mate zijn inefficiënte 
taken afgenomen dankzij uw 
app(s) op maat?

van de bedrijven meldde dat 
inefficiënte taken met meer 
dan 40% waren afgenomen

Afname van inefficiënte taken

Ja

Nee

93%

7%

10%

28%

27%

22%

13%80 – 100%

60 – 80%

40 – 60%

0 – 20%

20 – 40%

62%
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16%

34%

25%

14%

7%80 – 100%

5%>100%

60 – 80%

40 – 60%

0 – 20%

20 – 40%

51%

Apps op maat stimuleren 
de productiviteit

Is de productiviteit van teams in 
uw bedrijf toegenomen sinds de 
invoering van uw app(s) op maat?

In welke mate is de productiviteit 
van uw team gestegen sinds de 
invoering van de app(s) op maat?

Groei van de productiviteit 
van teams

Ja

Nee

91%

9%

Bedrijven meldden dat de 
productiviteit van teams met 

meer dan 40% was toegenomen
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23%

30%

17%

11%

6%80 – 100%

13%>100%

60 – 80%

40 – 60%

0 – 20%

20 – 40%

47%

Apps op maat zijn een zeer 
rendabele investering 
Hebt u een rendement op uw 
investering (ROI) gemerkt 
dankzij uw app(s) op maat?

Hoeveel rendement op uw 
investering (ROI) hebt u 
gemerkt dankzij uw app(s) 
op maat?

Bedrijven meldden een ROI 
tot wel 60%

ROI dankzij apps op maat

Ja

Nee

76%

24%
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Apps op maat verbeteren 
de klanttevredenheid

70%van de bedrijven meldde 
een verbetering van de 
klanttevredenheid

Klanten zijn meer dan tevreden en 
geven ons complimenten over hoe 
snel we hun problemen kunnen 
oplossen, e-mails beantwoorden 
en hun telefoontjes beantwoorden, 
en dat allemaal in realtime. 
Chase Holden, 
Merchant Relations Manager, Merchant Services, Noord-Amerika
mservicegroup.com
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Apps op maat voor 
de buitendienst 



Apps op maat  
worden mobiel
Bedrijven vinden het prettig 
om overal en altijd toegang te 
kunnen hebben tot gegevens 
door middel van hun mobiele 
apps op maat. 

van de bedrijven vindt mobiliteit 
redelijk tot uitermate belangrijk 

voor hun organisatie 

10%

13%

45%

24%

8%
Uitermate 
belangrijk

Zeer belangrijk

Redelijk belangrijk

Niet erg belangrijk

Helemaal niet 
belangrijk

68%
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Apps op maat laten mobiele 
teams beter presteren 

50% van de bedrijven 
gebruikt apps op maat 
voor de buitendienst

64% van de bedrijven gaf aan dat hun 
mobiele team productiever werd nadat 
het de app op maat ging gebruiken. 

50% 64%

“Met onze database van mobiele medische klinieken reizen 
we naar afgelegen dorpen over de hele wereld waar mensen 
bijna geen of helemaal geen toegang hebben tot medische 
zorg of waar geen elektriciteit is. Wij brengen artsen en 
vrijwilligers naar die plaatsen toe, zodat zij patiënten kunnen 
behandelen en kunnen beoordelen welke patiënten er het 
slechtst aan toe zijn. Vaak zien ze een paar honderd tot 
soms wel 2000 mensen per week.”
Dave Stephenson
Teamleider IT-ondersteuning,
DaVita Kidney Care 

72%

49%

Gebruik op iPads

Gebruik op iPhones

Gedetailleerd rapport over apps op maat 2018

FILEMAKER, INC. — 21



Gedetailleerd rapport over apps op maat 2018

FILEMAKER, INC. — 22

Onze mensen bevinden zich in de stad, zitten 
in vergaderingen en zijn aan het filmen op locatie.  
Dankzij onze app op maat kunnen we met onze 
laptops of mobiele telefoons constant in de gaten 
houden wat er op locatie gebeurt, van Portland tot 
Londen en van Los Angeles tot Banff.

Alexander Court, Hoofd Producties, Kung Fu Monkey Productions

Kung Fu Monkey is een bedrijf in televisieproducties dat over de hele 
wereld programma's maakt. Dankzij hun app op maat kunnen ze 
ideëen, scripts, projecten en taken bijhouden. 

Apps op maat voor 
tv-producties

Kung Fu Monkey Productions

Burbank, Californië, VS 

5-9 werknemers 

Entertainment en vrije tijd

Gemelde afname van 
inefficiënte taken: 

20–40% 

Gemelde afname van  
de gegevensinvoer:

20–40%

Gemelde groei van  
de productiviteit  

van teams:
40–60% 



Het gebruik van 
de app op maat 
bevorderen 



38%

Apps op maat voor 
veranderende behoeften 
Naarmate de behoeften van een bedrijf veranderen, 
passen apps op maat zich daaraan aan. 

“FileMaker is zo flexibel dat de app 
zich met de behoeften van ons bedrijf 
mee heeft ontwikkeld. Dus de app 
wordt nog steeds gebruikt voor een 
groot deel van de oorspronkelijke 
doelen, maar we gebruiken de app 
ook op manieren die we ons een 
aantal jaar geleden niet hadden 
kunnen voorstellen.”

Charles Zimmer, 
Partner, Satellite Office Services, LLC

38% van de bedrijven gaf aan hun app 
op maat voor meer dingen te gebruiken 
dan alleen het oorspronkelijke doel 
waarvoor ze de app hebben ontwikkeld.

“In eerste instantie hadden 
we de app ontwikkeld voor 
productontwikkeling, maar 
langzamerhand is de app bij 
alle aspecten van ons werk 
betrokken geraakt.”

“Onze apps blijven 
maar groeien en 
bereiken alle functies 
in ons bedrijf.”

Carmen Fisher, 
Mede-eigenaar,  
Once in a Blue Moose 

Chris Haupt,
CTO, Online Sports 
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De app op maat 
beter benutten
46% van de bedrijven heeft andere systemen 
in hun app op maat geïmplementeerd of wil dat 
gaan doen.

45%

26%

20%

7%

53%

Boekhoudsystemen

E-mailsystemen

CRM

SAP

Andere systemen zijn bijvoorbeeld:
SQL-databases, Google Agenda, 
elektronische medische dossiers, 
leerlinginformatiesystemen, SharePoint, 
Amazon merchant services, routeplanners, 
FedEx Ship Manager, Slack, Jira, GIS, 
NetSuite, Oracle 

“We kunnen 

gegevens 

integreren uit 

een groot aantal 

verschillende 

bronnen. Dat is 

erg belangrijk 

voor ons.”

Richard Currie, 
Vice President 
Financiën, Concordia 
University of Edmonton
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De app op maat  
nog beter benutten
Bedrijven maken gebruik of willen gebruik gaan maken van 
webservices, iBeacons en IoT in hun apps op maat.

57%

11%

Webservices

iBeacons

9% IoT 
(Internet of Things)
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Wij hebben onze app op maat ingesteld om elektronische stortingen uit te voeren 
met behulp van een plug-in van 360 Works. De app verricht 's nachts betalingen voor alle 
werknemers. Dat vind ik behoorlijk indrukwekkend. Ik zou me geen betere app kunnen wensen. 

We hebben de integratie met Google Calendars ook net afgerond, nu FileMaker de Data API 
met JSON-integratie heeft. De app is verbonden met de agenda's van al onze werknemers, dus 
als we een evenement maken, synchroniseert die automatisch met de agenda's op onze smart-
phones en in onze persoonlijke accounts.

We kunnen de app aan onze verlichting koppelen, zodat de lampen uitgaan als werknemers zijn 
vertrokken zonder de verlichting uit te zetten. We hebben al een slim verlichtingssysteem, een 
slimme thermostaat en een aantal slimme deuren en slimme sloten. Het is een van onze doelen 
om die met onze database te verbinden.

Chase Holden, Merchant Relations Manager, Merchant Services, Noord-Amerika
mservicegroup.com

Merchant Services Group LLC heeft een app op maat laten bouwen om 
hun human resources, klanten en zakelijke relaties te beheren. Sindsdien 
zijn ze de app op maat voor veel meer zaken gaan gebruiken en voor de 
toekomst hebben ze ook grootse plannen. 

Apps op maat in de 
financiële dienstverlening 

Merchant Service group LLC

10-24 werknemers 

Financiën en financiële dienstverlening

Tijd die nodig was 
om een app op 

maat te maken en te 
implementeren: 
1-3 maanden

Gemelde afname van
inefficiënte taken: 

40–60% 

Gemelde groei van
de klanttevredenheid:

60–80% 

Gemelde groei van 
de productiviteit  

van teams:
60–80% 

Gemelde afname van de 
gegevensinvoer:

20–40%

Gemelde ROI:
40–60%



Apps op maat die zijn 
gebouwd met behulp van 
het FileMaker Platform. 
Apps op maat veranderen de manier waarop bedrijven werken. 
FileMaker, Inc., een dochteronderneming van Apple, levert krachtige 
software voor de eenvoudige ontwikkeling van apps op maat die 
naadloos werken op een iPad, iPhone, Windows, Mac en het web.

Ga voor meer informatie over het maken van apps 
op maat met het FileMaker Platform of voor een 
gratis proefversie naar www.filemaker.com/nl
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