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Rapport om den
anpassade appen

En undersökning om hur företag använder
och drar nytta av anpassade appar.

Rapport om den anpassade appen 2018

Nyheter för 2018?
FileMaker-plattformen har fått fäste i många olika branscher med löftet om ingen
eller lite kodning, och tillväxten visar inga tecken på att mattas av. Appar byggs
av både IT-anställda, professionella utvecklare och affärsområdesmedarbetare,
både i stora koncerner och i små och medelstora företag. De här apparna
används för att snabbt lösa affärsproblem och minska ineffektiviteten på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt.
Rapporten om den anpassade appen 2017 fokuserade på civila utvecklare, vilka
definieras som enskilda med liten eller ingen erfarenhet av professionell kodning
och utveckling. Rapporten för 2018 tar ett större grepp och tittar mer allmänt på
den myriad av olika sätt som anpassade appar används och hur dessa verktyg
hjälper företag till framgångar.

370 FileMakerkunder
Nordamerika

Organisationer av alla storlekar
och i olika branscher
Europa

Japan

Resultaten som presenteras i den här rapporten samlades in under oktober 2017
från 370 FileMaker-kunder i Nordamerika, Japan och Europa. De som svarade
finns i organisationer av alla storlekar och i olika branscher. Alla som svarade har
varit delaktiga i att utveckla sina anpassade appar och använder dem aktivt.
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Introduktion
Företag bygger anpassade appar med lite kodning för att lösa vanliga
utmaningar som pappersprocesser, utspridda informationskällor, användning
av komplexa kalkylblad och avsevärda mängder manuell datainmatning.

Anpassade appar är flexibla, enkla att bygga och kräver en minimal
tidsinvestering (57 % av företagen rapporterar att de hade fått igång sin
anpassade app på mindre än 3 månader).
Med dem kan företag tillgodose sina unik behov, effektivisera och
automatisera processer och ha åtkomst till data var de än är.

”Teamen har bättre insikt i data och kan
spåra, hantera och rapportera om dem
på det sätt de föredrar.”
– Phillip Morgan, redaktionell verksamhet, Meredith Corporation
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Viktiga resultat
Fördelar med en anpassad app

93 %
har märkt en
minskning i fråga
om ineffektiva
uppgifter

91 %

77 %

76 %

har märkt en
ökning i fråga om
organisationens
produktivitet

har märkt en
minskning i fråga
om datainmatning

rapporterade
avkastning

Anpassade appar på fältet

68 %

anser att mobilitet är
ganska till extremt viktigt
för organisationen. (50 % av
företagen använder anpassade
appar på fältet)

Flyttar fram den anpassade appen
Anpassade appar vidareutvecklas efter nya krav i takt med att
verksamhetens behov förändras.

46

%

integrerade eller planerar att
integrera andra system i sin
anpassade app
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Anpassade appar för
företag av alla storlekar
Företag som skapar anpassade appar sträcker sig storleksmässigt
från koncerner med verksamhet på olika platser till regionala företag
med enskilda ägare, och allt däremellan.

21 %
STORA
(Över 1 000 anställda)

55 %
SMÅ

(5–99 anställda)

24 %
MEDELSTORA
(100–999 anställda)
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Anpassade appar för varje
affärsutmaning
Innan anpassade appar infördes rapporterade företag att de kämpade
med pappersprocesser, utspridda informationskällor, komplexa
kalkylblad och avsevärda mängder manuell datainmatning.

69 %
67 %

Pappersprocesser
Utspridda informationskällor

52 %

Komplexa kalkylark
Betydande manuell datainmatning
Allmänna ineffektiva
arbetsflöden

35 %

Ad hoc-processer eller
inga processer
Inkorrekt rapportering

30 %
27 %

Inget centraliserat
projekthanteringssystem

24 %

Kan inte förnya på
ett snabbt sätt

24 %

Ingen mobil åtkomst
till affärssystem

23 %

Tillfälliga lösningar för
paketerad programvara

23 %

94 %

47 %

Företag som använde sig av färdig
programvara tyckte inte att den var flexibel
nog för att uppfylla deras unika behov.

53 %

Företag saknar åtkomst till
realtidsinformation vid användning
av komplexa kalkylblad.
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Behov av
användarvänlighet
och flexibilitet
Företag har unika behov som kräver en
flexibel lösning som är lätt att använda. En ofta
förekommande anledning till att man valt att skapa
anpassade appar med FileMaker-plattformen var
användarvänligheten (84 %) och en annan vanlig
anledning var flexibiliteten (81 %).

Vilka faktorer bidrog till ert beslut
att skapa en anpassad app med
FileMaker? (Markera alla som gäller)
Tidsinvestering
som krävs

”Vi har tre olika
affärsområden tidigare använde
varje område olika
kalkylblad. Våra
anpassade appar
har gjort att vi
kan effektivisera
processerna.”
Peter Mactavish,
IT-chef, Scott Builders

Möjlighet att integrera
med andra system

37 %

81

%

32 %

Flexibilitet

84

%

Lätt att använda

Överkomliga
priser

47 %
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Anpassade appar kräver
en minimal tidsinvestering

57 %

73 %

57 % hade fått igång sin
anpassade app på mindre
än 3 månader.

73 % hade fått igång sin
anpassade app på mindre
än 6 månader.

14 %

Mindre än en vecka

22 %

1–4 veckor

21 %

1–3 månader

16 %

3–6 månader

6–12 månader

Mer än ett år

Jag minns inte

5%
8%
13 %
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Anpassade appar kräver
endast lite tid varje vecka
51 % av företagen ägnar mindre än 5 timmar i veckan
åt att utveckla och underhålla sin anpassad app.

1%

30–35 timmar

3%

35–40 timmar

3%

25–30 timmar

5%

20–25 timmar

5%

15–20 timmar

8%

Vet inte

51 %
Mindre än
5 timmar

9%
10–15
timmar

15 %

5–10 timmar
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Anpassade appar kan
lösa utmaningarna i
just din verksamhet
Företag skapar anpassade appar för att effektivisera
verksamheten. Med sin anpassade app hanterar
dem kontakter, projekt, skapar rapporter och
spårar det som är viktigt för dem.

”Vår anpassade
app hjälper oss
att driva hela
företaget.”
Kyle Putzier
vd,
Inventive Label, Inc.

De som deltog i undersökningen
uppgav sig använda sina appar
i följande syften:

57 %

52 %

41 %

40 %

Hantera kontakter:
kunder, klienter,
medlemmar

Rapporter och
analyser

Hantera projekt,
uppgifter, scheman

Hantera inventarier
och tillgångar

39 %

38 %

Hantera dokument,
bilder, videoklipp
eller andra filer

Fakturor, offerter,
order, beräkningar

34 %
Sammanställa data
från flera källor

30 %
Insamling av fältdata
och undersökningar
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Insamling av data om
energieffektivitet blir enklare
med anpassade appar
NMR Group Inc. specialiserar sig på design, implementering och
analys av kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar och
utvärderingar av energieffektivitet och program för förnyelsebar energi.
Anpassade appar gör det enklare för tekniker att samla in data.
NMR Group Inc
Somerville, Massachusetts, USA
25–49 anställda
Samhällsservice, energi och utvinning

Tid för att bygga
och distribuera
anpassad app:
1–4 veckor

Rapporterad
minskning av
ineffektiva uppgifter:
40–60 %

Rapporterad
minskning av
datainmatning:
20–40 %

Rapporterad ökning
av organisationens
produktivitet:
20–40 %

Vårt jobb är bland annat att samla in data från företag och bostäder. Det omfattar
även administrationen av en mängd undersökningar. Att hantera det på papper var
mycket tidskrävande och det innebar en risk att fel introducerades.
Nu använder vi en anpassad när vi dokumenterar inventarier med energifunktioner,
som t ex lampor och värmesystem, i en bostad eller på ett företag.
Det finns många regler om vad som ska göras i olika specifika situationer. Om det görs
på papper måste teknikerna komma ihåg alla reglerna, men om en anpassad app används får man mycket större kontroll över processen. Med en anpassad app kan man
göra jobbet enklare för dem som ska utföra det, och det ger oss högre kvalitet och mer
tillförlitliga data. Vi ger dessutom ett proffsigare intryck när vi kommer med en iPad för att
samla in uppgifter. När konkurrenterna använder pappersformulär tar vi oss bättre ut.
Scott Walker, projektledare, NMR Group, Inc.
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Anpassade appar minskar
manuell datainmatning
Har du märkt att mängden
manuell datainmatning har
minskat sedan den anpassade
appen implementerades?

Ja

77 %
23 %

Nej

Minskning av manuell
datainmatning

Hur mycket har den anpassade
appen hjälpt er att minska
manuell datainmatning?

0 – 20 %

19 %
26 %

20 – 40 %

25 %

40 – 60 %

60 – 80 %

80 – 100 %

16 %
15 %

56 %
Manuell datainmatning
minskade med mer än 40 %
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Anpassade appar förbättrar
verksamhetens effektivitet
Har du märkt att antalet
ineffektiva uppgifter har minskat
sedan den anpassade appen
implementerades?

Ja
Nej

93 %
7%

Minskning av ineffektiva
uppgifter

Hur mycket har era anpassade
appar hjälpt er att minska de
ineffektiva uppgifterna

0 – 20 %

10 %
28 %

20 – 40 %

27 %

40 – 60 %

22 %

60 – 80 %

80 – 100 %

13 %

62 %
Märkte att ineffektiva uppgifter
minskade med mer än 40 %
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Anpassade appar
ökar produktiviteten
Har du sett någon ökning
i organisationens produktivitet
sedan du implementerade
anpassade appar?

Ja
Nej

91 %
9%

Ökning av organisationens
produktivitet

Hur mycket mer produktiv
är organisationen sedan den
anpassade appen togs i bruk?

16 %

0 – 20 %

34 %

20 – 40 %

25 %

40 – 60 %

14 %

60 – 80 %

80 – 100 %

>100 %

7%

5%

51 %
Företagen såg en ökning med
över 40 % av organisationens
produktivitet
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Anpassade appar ger god
avkastning på investeringen
Har ni sett en avkastning (ROI)
på dina anpassade appar?

76 %

Ja

Nej

24 %

ROI på anpassade appar

Vilken avkastning (ROI) har ni
sett på era anpassade appar?

23 %

0 – 20 %

30 %

20 – 40 %

17 %

40 – 60 %

11 %

60 – 80 %

80 – 100 %

>100 %

6

47 %
Företagen såg upp till 60 %
ökning av ROI

%

13 %
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Anpassade appar leder till
ökad kundnöjdhet

70

% såg en ökning
i kundnöjdhet

Kunder är mer än nöjda och
är imponerade av hur snabbt
vi kan lösa deras problem,
svara på mejl och ta emot
telefonsamtal i realtid.
Chase Holden,

Merchant Relations Manager, Merchant Services North America,
mservicegroup.com
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Anpassade appar
blir mobila
Företag värdesätter åtkomst till data
var och när som helst med hjälp av
mobila anpassade appar.

68 %
Anser att mobilitet är
ganska till extremt viktigt
för organisationen

8

%

Inte alls viktigt

10 %

Extremt
viktigt

13 %

Mycket viktigt

24 %
Lite viktigt

45 %

Ganska viktigt
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Anpassade appar ger mobila
organisationer rätt verktyg

50 %
50 % av företagen
använder anpassade
appar på fältet

64 %
64 % såg en ökning i den mobila
organisationens produktivitet när
de började använde sin anpassade
app på fältet

72 %

Använder på iPad

49 %

Använder på iPhone

”Med databasen för vår mobila medicinska mottagning kan
vi resa till avlägsna byar runtom i världen där den medicinska
vården är knapp eller obefintlig och det kanske inte ens finns el.
Vi kommer med läkare och volontärer för att behandla patienter
och identifiera högriskpersoner. Ofta tar vi emot flera hundra till
knappt 2 000 patienter i veckan.”
Dave Stephenson
Gruppledare för IT-support,
DaVita Kidney Care
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Anpassade appar för
tv-produktion
Kung Fu Monkey är ett tv-produktionsbolag som skapar program för
hela världen. Deras anpassade app hjälper dem att hålla ordning på
idéer, manus, projekt och uppgifter.
Kung Fu Monkey Productions
Burbank, Kalifornien, USA
5–9 anställda
Underhållning och fritid

Rapporterad minskning
av ineffektiva uppgifter:
20–40 %

Rapporterad minskning
av datainmatning:
20–40 %

Rapporterad ökning
av organisationens
produktivitet
40–60 %

Våra medarbetare är utspridda överallt, i möten
och på inspelningsplatser. Från Portland till London,
Los Angeles till Banff – vår anpassade app ger oss,
via datorn och mobilen, en uppdaterad översikt över
vad som är på gång hemma.
Alexander Court, Production Executive, Kung Fu Monkey Productions
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Anpassade appar för
föränderliga behov
Anpassade appar vidareutvecklas efter nya krav i
takt med att verksamhetens behov förändras.

”FileMaker är så flexibelt att appen
har utvecklats med verksamhetens
behov. Även om de allra första,
avsedda användningsområdena
fortfarande är aktuella, så använder
vi den nu på sätt som vi aldrig hade
kunnat föreställa oss för några år
sedan.”

”Ursprungligen utvecklade vi
den för att skapa produkter,
men den har förvandlats till
något som inbegriper alla
aspekter av vårt arbete.”
Chris Haupt,
teknikchef, Online Sports
”Våra appar fortsätter
att växa och omfattar
alla funktioner i
verksamheten.”
Carmen Fisher,
delägare,
Once in a Blue Moose

Charles Zimmer,
partner, Satellite Office Services, LLC

38

%

38 % rapporterade att de använder
sina anpassade appar för andra
syften än vad de ursprungligen
planerade.

FILEMAKER, INC. — 24

Rapport om den anpassade appen 2018

Förädlar den
anpassade
appen längre
46 % av företagen integrerar eller planerar att
integrera andra system i sin anpassade app.

”Vi kan integrera
data från många
olika källor – det
är otroligt viktigt
för oss.”
Richard Currie,

45 %

Redovisningssystem

26 %

E-postsystem

20 %

CRM

7%

SAP

vice vd för ekonomi,
Concordia University of
Edmonton

Andra system omfattar:

53

%

SQL-databaser, Google Calendar,
elektroniska frisk- och sjukvårdsrapporter,
studentinformationssystem, SharePoint,
Amazon e-handel, mappningsprogram,
FedEx Shipping Manager, Slack, Jira, GIS,
NetSuite, Oracle
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Förädlar den anpaasade
appen ytterligare
Företag utnyttjar eller planerar att utnyttja webbtjänster,
iBeacons och Sakernas internet i sina anpassade appar.

57 %

Webbtjänster

11 %

iBeacons

9

%

Sakernas internet
(IoT, Internet Of Things)

FILEMAKER, INC. — 26

Rapport om den anpassade appen 2018

Anpassade appar inom
finansiella tjänster
Merchant Services Group LLC byggde sin anpassade app för att hantera
personal, kunder och affärsrelationer. Sedan dess har användningen av
den anpassade appen utvidgats och de har stora planer för framtiden.
Merchant Services Group LLC
10–24 anställda
Ekonomi och finansiella tjänster

Tid för att bygga
och distribuera
anpassad app:
1–3 månader

Rapporterad minskning
av ineffektiva uppgifter:
40–60 %

Rapporterad minskning av
datainmatning:
20–40 %

Rapporterad ROI:
40–60 %

Rapporterad ökning
av kundnöjdhet:
60–80 %

Rapporterad ökning
av organisationens
produktivitet
60–80 %

Vi har konfigurerat vår anpassade app att utföra elektroniska inbetalningar med
ett plugin-program från 360 Works. Den sköter betalningarna åt alla medarbetare
under natten. Det är ganska imponerande – jag växlar aldrig till någon annan app.
Dessutom har vi just avslutat integrationen med Google Calendars, vilket möjliggjordes
med FileMakers data-API och en JSON-integration. Det är kopplat till alla medarbetares
kalendrar, så när vi skapar en händelse synkroniseras den med våra kalendrar på
telefonerna och våra personliga konton.
Vi kan koppla den till vårt belysningssystem, så om medarbetarna glömmer att
släcka när de går för dagen, släcks belysningen ändå. Vi har redan ett smart
belysningssystem, smart termostat, några smarta dörrar och några smarta lås.
Ett av våra mål är att koppla dem till vår databas.
Chase Holden, Merchant Relations Manager, Merchant Services North America,
mservicegroup.com
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Anpassade appar byggda
med FileMaker-plattformen
Anpassade appar förändrar hur företagen bedriver verksamheten.
FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple och levererar enkel och
kraftfull programvara för att enkelt skapa anpassade appar som
fungerar på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben.

Läs mer om att skapa anpassade appar
med FileMaker-plattformen eller ladda ned
en kostnadsfri utvärderingsversion på
www.filemaker.com/se
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