
FileMaker Developer Conference 2017 Presenter Series 

Små förändringar. 
Stora resultat. 
En guide till ett perfekt gränssnitt.
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FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon är en årlig konferens för 
utvecklare och innehåller djupgående 
sessioner, möten för specialintressen, 
personlig rådgivning och möjligheter 
att nätverka med många som jobbar 
på FileMaker, Inc. och andra erfarna 
utvecklare som arbetar med FileMaker-
plattformen. DevCon är den bästa och 
mest givande träffen för över 1 500 
FileMaker-användare från hela världen.
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Om vi vill att användarna ska gilla 
programvaran behöver vi designa den 
att bete sig som en människa vi gillar: 
respektfull, generös och hjälpsam.

– Alan Cooper 
Amerikansk programvarudesigner 
och programmerare

” “
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Välkommen
 
Den här e-boken, för nybörjare,  
är baserad på den presentation  
som Martha Zink höll på 2017 års 
FileMaker Developer Conference,  
”Get the Right Answers from Users - 
UI Tips and Tricks.”  

Martha är teknisk projektchef för 
Soliant Consulting och har utvecklat 
på FileMaker-plattformen i mer än  
12 år.  

Hennes roll inbegriper att skapa 
anpassade appar på FileMaker-
plattformen, analysera kund- och 
verksamhetsbehov samt agera som 
mentor för utvecklare och konsulter 
internt. 

https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
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Varför har bra UI 
betydelse?
Om användare enkelt kan navigera  
och arbeta i appen blir alla nöjda. 
Designa din app med användarna  
i åtanke från början. På så sätt  
kan du se till att de har så lång tid  
som möjligt på sig att utföra sina 
grundläggande uppgifter.  

Tänk på ett tillfälle då du behövde  
göra något på en webbplats som inte 
var logisk. Det var frustrerande, eller 
hur? Du vill inte att dina användare  
ska känna på samma sätt. 

FileMaker-plattformen gör att du kan 
bygga en upplevelse som är unik och 
anpassad efter användarnas och 
verksamhetens behov.

• Bra användargränssnitt (UI) bidrar till framgång

• UI fokuserar på användarna och deras behov

• Användarnas uppfattning är sann

• UI är allt och du bryr dig
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Frågor att ställa
01 Börja med dessa tre övergripande frågor

Vilka är användarna? 

Vad ska de se? 

Vad ska de göra?
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Vilka är användarna?
Olika roller behöver olika nivåer av 
säkerhet och eventuellt tillgång till 
olika layouter. 

En surfplatta används på ett helt 
annat sätt än en bärbar dator.  
Ska användarna trycka eller klicka? 
Hur kommer appen att påverka 
deras roll? 

En förman som anger tid på en 
byggnadsplats kanske använder en 
mobil enhet medan en administratör 
kanske tar emot tidrapporter på en 
stationär dator. Fundera på hur 
användarna ska komma åt den 
anpassade appen.

Vilken är  
deras roll?
- Ledning 
- Administratörer 
- Datainmatning

Vilken plattform  
använder de?
- Dator 
- Mobil 
- Webb

Hur bekväma är 
de med teknik?
- Teknofiler 
- Tekniktoleranta 
- Konservativa

3 frågor att ställa om användarna
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Vad ska användarna se?
Vad användarna ser har betydelse. 
Förvirring leder till frustration och 
frustrerade användare kommer 
antagligen inte att använda din app. 

Nya användare måste lära sig 
företagets regler OCH ny 
programvara. Färg och kontrast

- Tema och stilar 
- Objekttillstånd 
- Villkorlig formatering

Konsekvens
- Inga hoppande objekt 
- Tema och stilar 
- Objekttillstånd

Tydlighet
- Marginaler 
- Tomt utrymme 
- Arbetsflöde

3 designprinciper 
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Vad ska de göra?
Tillbringa tid med användarna för  
att förstå hur de lägger upp sina 
dagar. Hur skulle de kunna bli mer 
effektiva? Vilka processer gör dem 
frustrerade? 

Att förstå deras problem hjälper  
dig att få en klar bild av vilka 
funktioner den anpassade  
appen bör innehålla. 

Användarinteraktion och hur du kan hjälpa dem

Om användaren gör följande: Hjälp användaren med:

Visa jämfört med att redigera data

Flytande fönster 

Kortfönster 

Tema och stilar

Följa ett arbetsflöde Förloppsindikator/Knapprad 

Kortfönster

Beroende på skärmflöde
Ordningsföljd 

Navigering 

Villkorlig synlighet

Gör ett misstag Anpassade dialogrutor/anpassade meddelanden 

Villkorlig formatering/synlighet



Mjuka färdigheter 
för bättre UI

02
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Skugga användarna 

Fråga om smärtpunkter 

Visa empati 

Kom ihåg att det handlar om dem, inte om dig

Titta på vad användarna verkligen gör, inte vad de säger att de gör. Leta efter 
frustrationsområden och enkla lösningar. Det här är din chans att ta dig an 
användarnas problem och göra skillnad för dem och verksamheten. När allt 
kommer kring består ett företag av människor. 

Var stolt över att titta, lära och lösa användarbehov.

Fokusera på användarnas behov



11

Hårda färdigheter 
för bättre UI
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Hur mycket lär du användarna att använda appen jämfört med hur mycket 
de lär sig av appen? Det är avgörande att du förstår dessa verktyg i 
FileMaker-plattformen för att kunna utveckla en riktigt bra app.

Förstå dina verktyg

Tema och stilar/objekttillstånd 

Villkorlig formatering 

Villkorlig synlighet  

Knappar och knapprad 

Anpassade dialogrutor 

Kortfönster/flytande fönster
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Tips och tricks
04

Använd verktygen i FileMaker-plattformen för att göra stegvisa förbättringar i 
UI-upplevelsen och få bättre resultat från användarna.

Börja med en enkel databas

Ta din app från det här ...

 till det här



TIPS 1: Teman och stilar
Ordna fälten i layouten, fixa ordningsföljden, använd konsekventa stilar och gör adressen lättare att läsa genom att formatera 
fälten så att det ser ut mer som en vanlig adress. 

FÖRE EFTER



TIPS 2: Villkorlig formatering
Använd villkorlig formatering för att göra en obligatorisk åtgärd tydligare för användarna. 

FÖRE EFTER



TIPS 3: Kortfönster
Använd ett kortfönster som väljare så att det blir lättare att välja en kund. 

FÖRE EFTER



TIPS 4: Flytande fönster
Använd ett flytande fönster för att lägga till mer information om status. 

FÖRE EFTER



TIPS 5: Knapprad
Fundera på att använda ett knapprad för att göra fakturans status synligare. 

FÖRE EFTER



TIPS 6: Anpassade dialogrutor
Skapa anpassade dialogrutor för att vägleda användarna när de utför specifika uppgifter. 

FÖRE EFTER
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Planera
De första stegen till att 

utveckla anpassade appar

Skapa
Dags att börja bygga den 

anpassade appen

Driftsätta
Dela den anpassade 
appen med teamet

Planera projektet, skapa den anpassade appen och driftsätt 
den till teamet med hjälp av dessa guider:

Titta på Martha Zinks DevCon-presentation i sin helhet och  
hämta den exempelfil hon använder i demon:

Nästa steg
05 Getting the Right Answers from 

Your Users – UI Tips and Tricks
BEG002.fmp12.zip 

269.7 KB 

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=SV
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8301
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På webbplatsen FileMaker.com finns en utbildningsserie i Custom App Academy, 
webbinarier, diskussioner, videor och självstudier: 
filemaker.com/se/learning/

I vårt officiella FileMaker Community får du kontakt med andra FileMaker-användare 
och -experter. Få svar på dina frågor, titta på videor, se tekniska sammanfattningar, 
instruktionsartiklar, faktablad och mer. 
community.filemaker.com/

På supportwebbplatsen FileMaker.com finns produktdokumentation, artiklar från 
Knowledge Base, hjälp för inköpsbeslut samt installationsguider: 
filemaker.com/se/support/

Utbildning från tredje part finns tillgänglig från Soliant TV och Soliant-bloggen: 
youtube.com/SoliantConsultingTV/ och soliantconsulting.com/blog/

Inlärning, utbildning och forum onlineUtforska  
resurserna
Använd dessa användbara resurser 
som hjälper dig på vägen till att 
utveckla en anpassad app med 
FileMaker-plattformen.

http://www.filemaker.com/se/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/se/support/
http://www.youtube.com/SoliantConsultingTV/
https://www.soliantconsulting.com/blog

