
O seu guia passo a passo 
para criar com sucesso um 
app com o FileMaker

Criar



Dê vida ao  
seu app! 
Agora que concluiu o Guia 
Planejar e aprendeu a reunir 
requisitos, criar um protótipo do 
seu design e obter feedback 
dos usuários, você está pronto 
para arregaçar as mangas e 
começar a criar. 

Este guia traz as primeiras 
etapas para a criação do seu 
app personalizado usando a 
plataforma FileMaker. 
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Crie apps personalizados perfeitos  
para conectar a sua equipe à empresa. 



Neste guia
As etapas para a criação de um app personalizado….…..……. 

Aprender sobre bancos de dados……….……….………………. 

Projetar o modelo de dados……….……….……………….…….. 

Projetar a interface do usuário…………….……….……..………. 

Importar dados……….……….……………………………………. 

Integrar outras fontes de dados……….……….……………........ 

Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho……….…. 

Configurar a segurança……….……….…………………….…….. 

Testar seu aplicativo……….……….………………………………. 

Comece a criar o seu app 
personalizado usando a 
plataforma FileMaker!   
Este guia apresenta uma visão geral 
das etapas para criar um app 
personalizado usando a plataforma 
FileMaker. 

Conheça os componentes essenciais 
do FileMaker, depois comece a 
transformar as suas ideias em 
realidade.
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Três princípios para ajudar na criação de um app 
personalizado.

As etapas para a criação  
de um app personalizado
Montar um app personalizado envolve 
três etapas de trabalho. 

Planejar
Criar
Implantar

Esses estágios, ilustrados em três guias 
separados, o orientam pelo processo  
de criação de um app personalizado  
que transformará o seu jeito de fazer 
negócios.

A estrutura  
de trabalho 

de sucesso do 
app personalizado 

do FileMaker 

Explore o que você pode fazer 
com apps personalizados e 
como seria o seu próprio app. 
Comece com Planejar.

Obtenha uma orientação em 
relação ao processo de 
criação com o Criar, uma 
visão geral de como montar 
apps personalizados com a 
plataforma FileMaker.

Coloque o app personalizado em 
ação. Saiba como propagá-lo 
para os usuários em Implantar.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo
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Suposições
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente do 
FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced no seu desktop. 

Caso contrário: 

entre em contato com o departamento de vendas:  
(800) 725-2747 ou Baixe uma versão de avaliação gratuita: 
http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_ 
Trial_Request.html?Language=pt 

Observação: esse guia faz referências ao cenário de usuário 
“Jennifer” descrito no Guia Planejar. Consulte o Guia Planejar 
para obter mais detalhes sobre esse cenário.

FileMaker Pro FileMaker Pro 
Advanced

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=pt
http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=pt
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Plataforma FileMaker: uma plataforma de apps personalizados

FileMaker é uma ferramenta de desenvolvimento rápido de aplicativos. 

Conta com uma interface gráfica de usuário de arrastar e soltar para facilitar a criação de apps, 

Oferece ferramentas para calcular os dados e automatizar os fluxos de trabalho. 

Em seu núcleo, ele tem um banco de dados que pode fornecer a estrutura para armazenar e recuperar vários dados.

Academia de app personalizado  
FileMaker Série de vídeo 101

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/101/overview.html
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Aprender 
sobre bancos 
de dados

- As etapas para a criação de  
umapp personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados

- Projetar modelo de dados 
- Projetar interface do usuário 
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo
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Fundações

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Exemplos de bancos de  
dados relacionais

Gerenciamento de 
inventário 

Notas de alunos 

Acompanhamento de 
ativos 

Planilhas de horas

O que é um banco de dados relacional?
Bancos de dados relacionais são uma 
forma de organizar e armazenar 
informações. Se necessário, é possível 
vincular diferentes tipos de dados. Por 
exemplo, um cliente pode ser vinculado a 
suas faturas, que também podem ser 
atreladas a produtos ou serviços 
comprados. 

Por que isso é importante para você?
Em uma estrutura correta, você pode criar 
ou atualizar seus dados e minimizar a 
duplicação. Você também pode recuperar 
dados relacionados sem criar consultas 
complicadas. 

Por exemplo, em uma empresa de aluguel 
de equipamentos (conforme descrito no 
Guia Planejar), um único cliente poderia 
alugar vários equipamentos por contratos 
de aluguel. Se houver alguma mudança no 
número do telefone principal do cliente, ele 
é alterado uma vez (no nível do cliente) e 
depois é refletido em todos os contratos de 
aluguel.

Academia de app personalizado 
FileMaker 201: Criar

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/overview
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- As etapas para a criação de um  
app personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados 

- Projetar modelo de dados
- Projetar interface do usuário
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo

Projetar  
modelo de 
dados
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A primeira etapa no planejamento do seu 
aplicativo é analisar seus dados e 
descobrir como você vai organizá-los.  
A isso chamamos modelagem de dados.  

Você agrupará seus dados com base no 
que eles representam. A esses grupos, 
chamamos entidades. Entidades 
descrevem grupos genéricos ou classes 
de itens que são distintos entre si. 

Cada entidade é descrita usando atributos, 
que dão informações específicas sobre 
uma entidade.

Academia de app personalizado  
FileMaker Série de vídeo 201: lição 2

Como organizar os seus dados

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Academia de app personalizado  
FileMaker Série de vídeo 202: lição 4

Entidades Clientes Equipamento

Nome Criar

Sobrenome Modelo

Site Número de série

Número de telefone principal Descrição

Empresa Data do serviço

Endereço Valor

Atributos

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/data-model
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/expanding-your-data-model


Na terminologia de banco de dados, as 
entidades são representadas por tabelas.  
Os itens individuais na tabela são registros,  
e as características ou atributos das entidades 
são campos. Juntos, as tabelas, os registros e  
os campos formam a base para o seu banco  
de dados relacional. 

Seu modelo de dados representará informações 
do mundo real. Aqui, mostramos a tabela de 
clientes de Joana. O exemplo mostrado se 
assemelha muito a uma planilha. Cada cliente é 
um registro (linha), e o atributo de cada cliente, 
como nome, endereço, etc., é um campo 
(coluna). 
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Estrutura de banco de dados relacional: tabelas, registros e campos

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Ao inserir dados em um banco 
de dados, pense em como 
separar os dados nos componentes 
mais básicos para maximizar os 
seus recursos de pesquisa e 
geração de relatórios.  

Por exemplo, quando inserir o 
nome de uma pessoa em um 
banco de dados, defina o nome 
e o sobrenome como dois 
campos diferentes. Da mesma 
forma, para o endereço postal 
de uma pessoa, separe-o em 
componentes, como nome da 
rua, cidade, estado, etc.

Prática recomendada

Campos (Colunas)

Registros (Linhas)

Nome Último Empresa E-mail Telefone

Dave Jones West Side Antiques dave.jones@davejones.com 555-817-9172

Sue Smith Rankin Studios sue.smith@suesmith.com 555-931-6728

Tom Chase XYZ Global tomchase@tomchase.com 555-678-0987

Weling Chan ACME weilingchan@weilingchan.com 555-978-3652

mailto:dave.jones@davejones.com
mailto:sue.smith@suesmith.com
mailto:tomchase@tomchase.com
mailto:weilingchan@weilingchan.com
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Os relacionamentos conectam os dados armazenados em diferentes 
tabelas de forma que, quando você consultar um registro em uma 
tabela, também terá acesso aos dados relevantes em outra tabela. 
Eles são conectados por dados que coincidem em ambas as tabelas 
(geralmente um identificador exclusivo, ou ID exclusivo). Esses 
campos coincidentes também são chamados de chaves. Seguem 
alguns exemplos de relacionamentos: 

- Uma empresa pode ter vários endereços, conectados por um ID 
exclusivo da empresa 

- Um veículo pode ter várias trocas de óleo ao longo do tempo, 
conectadas por um ID exclusivo do carro 

- Um paciente pode ter várias consultas ao médico, conectadas por 
um ID exclusivo de paciente

Série de treinamento do FileMaker: 
Básico - Lição 8

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Consultas

Empresa

Veículo Trocas de óleo

Paciente

Relacionamentos
Endereço

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt


Chaves primárias e externas

As chaves usadas para relacionar duas tabelas são chamadas 
chaves primárias e externas. 

Uma chave primária identifica exclusivamente cada registro  
em uma tabela e deve seguir três regras: deve ser exclusiva, 
nunca deve estar vazia e nunca deve mudar. 

Chaves externas são usadas para relacionar um registro em 
uma tabela com um único registro em outra tabela. Em outras 
palavras, uma chave externa contém um identificador exclusivo 
(ou a chave primária) de um registro em outra tabela. 

No exemplo de empresa e endereço, uma empresa pode ter 
vários endereços, e cada endereço pertence a uma empresa. 
A tabela de empresa tem uma chave primária denominada ID 
da empresa para identificar cada empresa. A tabela de 
endereços também tem um campo ID da empresa, mas é a 
chave externa. Observe que a chave externa não será 
exclusiva na tabela,já que vários endereços pertencerão à 
mesma empresa. 

Definir relacionamentos entre tabelas cria uma Fundação 
poderosa para a lógica e a geração de relatórios futuros. 
Consulte os seus documentos de Cenários de usuário  
e Requisitos para pensar nos relacionamentos que 
precisará criar.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

ID da 
empresa Empresa

101 West Side Antiques 

102 Rankin Studios

103 XYZ Global

104 A a Zinco Inc

ID da 
empresa Endereço Cidade Estado

101 Rua Principal, 123 Phoenix AZ

102 987 Market Road Houston TX

101 143 1st Avenue Richmond VA

104 1515 South Street Seattle WA

Chave primária Chave externa

14
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Projetar 
interface 
do usuário

- As etapas para a criação de um  
app personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados 

- Projetar modelo de dados 
- Projetar interface do usuário
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo
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Criação de uma interface do usuário é um processo iterativo. 
Comece pensando nos usuários e nas atividades que eles 
estão tentando realizar. Eles estão inserindo dados? 
Procurando informações? Realizando ação com base em 
dados específicos? O que é o fluxo de trabalho? 

Os requisitos dos usuários reunidos na etapa ‘Planejar’ desta 
estrutura de trabalho ajudarão você a decidir como será a 
aparência da interface do usuário e quais são as regras de 
negócios para conectar os dados. 

Crie soluções do 
FileMaker rapidamente

Guia de treinamento 
de início rápido

Série de treinamento do FileMaker:  
Básico - Lições 9 e 13

Projetar interface do usuário

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Lição “Planejar” na Academia  
de app personalizado 201

http://www.filemaker.com/pt/products/demos/#fm-demo
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/plan
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Layouts são a base da interface de usuário, 
permitindo que o usuário visualize e interaja 
com os dados. Os dados podem ser exibidos 
como um formulário, com apenas um registro 
exibido por vez. Em uma lista ou exibição em 
tabela, vários registros são exibidos de uma 
só vez. 

Com a exibição em formulário e a exibição 
em lista, você tem muito mais flexibilidade  
em termos de aparência do layout. Essas são 
as duas exibições mais comuns para os 
usuários interagirem com os dados no seu 
aplicativo. 

A exibição em tabela mostra os dados de 
forma semelhante a uma planilha, mas limita 
a quantidade de formatação que pode ser 
aplicada ao layout.

Adição e 
exibição de dados

Inserção de dados 
em registros

Academia de app personalizado FileMaker 
Série de vídeo 201: lição 4

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Clientes

John Smith

Sammie Junior

Mary Jones

Robert Jenkins

Sarah Smith

Maria Sanchez

Exibição em formulário Exibição em lista Exibição em tabela

Clientes

John

Sammie

Mary

Robert

Smith

Junior

Jones

Jenkins

Sarah Smith

Nome Sobrenome

John Smith

Sammie Junior

Mary Jones

Layouts

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/adding-viewing-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/entering-data.html%23
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/layouts
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Assistência com layout

Quando você cria um layout, o FileMaker Pro ajuda a 
escolher um modelo de layout adequado ao dispositivo no 
qual ele será visualizado. Há modelos para computadores 
(ex.: desktops e laptops), dispositivos iOS e impressoras.  

A maioria das soluções iniciais inclui layouts diferentes 
desenvolvidos especificamente para computadores e 
dispositivos iOS, além do WebDirect, acessado via 
navegador da Web.

Série de treinamento do FileMaker:  
Avançado - Módulo 7

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
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Temas

Outro ótimo recurso que o FileMaker oferece é a 
capacidade de escolher temas para os seus layouts.  
Os temas ajudam a criar uma interface do usuário 
visualmente atraente fornecendo estilos consistentes  
para botões, campos, plano de fundo e outros objetos  
em um layout.  

Eles aplicam fontes, tamanhos, cores e outros estilos 
predefinidos ao layout para conferir à interface do  
usuário uma aparência profissional e atraente.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Academia de app personalizado  
FileMaker Série de vídeo 202: lição 2

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/themes-and-styles
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Relatórios

Você pode querer visualizar dados em 
outros formatos, como um painel ou um 
relatório.

Painel Relatório

Relatórios exibem dados em categorias, 
usam campos de resumo e apresentam 
dados em diferentes níveis de hierarquia.

Painéis usam a ferramenta de gráfico  
e os campos globais para resumir os 
dados.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo
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Importar  
dados

- As etapas para a criação de um  
app personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados 

- Projetar modelo de dados 
- Projetar interface do usuário 
- Importar dados
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo
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Escolha uma forma para começar

Há três maneiras de começar:

Usar uma Solução inicial Importar os dados Começar do zero

O FileMaker Pro oferece apps 
predefinidos que você  

pode personalizar.

Importar é fácil como  
arrastar e soltar.

Crie um banco de dados desde 
o início, começando sem dados 

ou layouts

FileMaker Pro ou Pro Advanced

Importação de dados em um  
novo arquivo do FileMaker 

Criação de um  
arquivo do FileMaker 

Criação de um arquivo do FileMaker  
a partir de uma Solução inicial

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/importing-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/creating-files.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/creating-files-starter-solution.html%23
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Soluções iniciais

Comece com uma Solução inicial do FileMaker disponível no menu Arquivo.

- Projetos 
- Gerenciamento de evento 
- Contatos 
- Ativos 
- Gerenciamento de 

conteúdo 
- Faturas 
- Inventário 
- Tarefas 

- Estimativas 
- Agendamento de recursos 
- Reuniões 
- Relatórios de despesas 
- Catálogo de produtos 
- Registros de pessoal 
- Cobranças de horas 
- Notas de pesquisa

Criação de um arquivo do FileMaker  
a partir de uma Solução inicial

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/creating-files-starter-solution.html%23
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Importar dados

Quando você importa dados, está trazendo 
dados de outra fonte (geralmente, um 
arquivo) para um arquivo do FileMaker.  
É possível importar dados de:  

- Um arquivo Microsoft Excel, ou outro tipo 
de arquivo compatível  

- Outro arquivo do FileMaker 
- Uma fonte externa como ODBC  

ou MySQL

Arquivo Microsoft Excel

Arquivo do FileMaker Pro

Fonte externa

MySQL

Importação de dados em um  
novo arquivo do FileMaker 

FileMaker Training Series: 
Básico - Lição 6

Guia de treinamento 
de início rápido

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Outro arquivo do FileMaker

Academia de app 
personalizado 201 

Oracle IBM 
iSeries

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/pt/#page/FMP_Help/importing-data.html%23
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/tables-fields-and-relationships
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Integrar  
outras fontes  
de dados

- As etapas para a criação de um  
app personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados 

- Projetar modelo de dados 
- Projetar interface do usuário 
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo
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Integração programada

Você pode usar as ferramentas de automação 
do FileMaker para programar a integração dos 
dados, de forma que eles sejam inseridos no 
seu banco de dados do FileMaker em lotes em 
dias e horários designados. 

Integração em tempo real

Você pode integrar com dados externos em 
tempo real mantendo uma conexão contínua 
com a fonte externa. Esse recurso poderoso 
permite interagir com os dados armazenados 
em outros sistemas como se eles fizessem 
parte do seu app do FileMaker.

Fontes de dados externas

MySQL, Oracle,  
IBM iSeries e outros

FileMaker Training Series: 
Básico - Lição 17

FileMaker Training Series: 
Avançado - Módulo 9

Introdução a fontes  
SQL externas

Acesso a fontes de  
dados SQL externas

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
http://www.filemaker.com/downloads/documentation/techbrief_intro_ess.pdf
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13613
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Criar lógica de 
negócios e 
projetar fluxo 
de trabalho

- As etapas para a criação de um  
app personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados 

- Projetar modelo de dados 
- Projetar interface do usuário 
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo



28

O que é lógica de negócios?

Lógica de negócios é a programação que gerencia a 
comunicação entre uma interface de usuário final e um 
banco de dados. Os principais componentes da lógica  
de negócios são as regras de negócios e os fluxos de 
trabalho.  

- Uma regra de negócios descreve um procedimento 
específico. 

- Um fluxo de trabalho consiste nas tarefas, etapas 
processuais, informações obrigatórias de entrada e 
saída e ferramentas necessárias para cada etapa  
desse procedimento

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo  
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Ao montar seus apps personalizados, você provavelmente 
precisará automatizar algum aspecto do seu fluxo de trabalho. 
O FileMaker fornece uma linguagem de script intuitiva para 
ajudar com isso. Essa linguagem é fácil de ler e escrever, e 
também proporciona um poder considerável e permite que 
você modele cenários complexos. 

Além da linguagem de scrit, o FileMaker inclui fórmulas de 
cálculo, funções e outras ferramentas úteis para simplificar 
processos.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo

Lição “Scripting” na Academia  
de app personalizado 201

Automação de negócios

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/scripts
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Scripting

Os scripts permitem automatizar processos, de simples tarefas de navegação a relatórios e 
fluxos de trabalho complexos. A automação é realizada com a criação e o uso de scripts.  
Um script consiste em uma série de instruções. Os scripts podem ser chamados com a 
realização de uma ação no app. Por exemplo: 

- Selecionar um item em um menu 
- Clicar em um botão em um layout 
- Entrar em um layout 
- Navegar entre registros 
- Abrir um arquivo

FileMaker Training Series: 
Básico - Lição 15

FileMaker Training Series: 
Avançado - Módulo 5

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo  

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
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Espaço de trabalho de script

O Espaço de trabalho de script no 
FileMaker é onde você cria, edita, 
visualiza e organiza scripts. 

Em destaque à direita está um script 
de uma etapa que altera a tela, 
gerando a exibição do layout de lista 
de clientes. 

Espaço de trabalho de script

FileMaker Training Series: 
Básico - Lição 8

A barra à 
esquerda 
mostra uma 
lista dos 
scripts 
atuais

Barra de 
ferramentas 
de edição

O lado direito 
mostra uma 
lista de etapas 
de script que 
você pode 
usar para criar 
um script

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
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Como automatizar uma tarefa

Joana precisa inserir informações sobre novos usuários. Aqui está um exemplo de como um script pode satisfazer suas necessidades:

O que o usuário faz:
O usuário clica no botão “Novo cliente”. 
Esse botão foi configurado para chamar 
o script “Novo usuário”.

O que faz o script:
Etapa 1: o FileMaker Pro vai para o layout chamado  

“Detalhes do cliente”. 
Etapa 2: um novo registro é criado. 
Etapa 3: o cursor se movimenta para um campo 

chamado “Empresa”.

O que o usuário visualiza:
Um formulário de clientes em branco é exibido.  
O cursor é posicionado sobre o campo “Empresa”, 
para que o usuário possa começar a inserir os 
dados do novo cliente.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 
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Como automatizar uma tarefa

Joana também quer automatizar a tarefa de gerar relatórios. Ela faz o seguinte:

O que o usuário faz:
O usuário clica no botão “Criar e-mail”, 
configurado para gerar um e-mail com 
PDF em anexo.

O que faz o script:
Etapa 1: o layout de gráfico é exibido. 
Etapa 2: as configurações de impressão são 

estabelecidas (nesse caso, paisagem). 
Etapa 3: um caminho de arquivo temporário é 

gerado para estabelecer um lugar para 
armazenar o arquivo PDF. 

Etapa 4: o arquivo PDF é gerado e anexado a um  
e-mail.

O que o usuário visualiza:
Os usuários recebem um e-mail 
com o PDF em anexo.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 
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Cálculos

Um cálculo usa uma fórmula para gerar um 
resultado. Às vezes o resultado é exibido na 
tela assim como fórmulas são exibidas em uma 
planilha. Outras vezes, o resultado é usado por 
um script para tomar decisões sobre o que o 
script faz em seguida. O uso de cálculos no 
software FileMaker se assemelha ao uso de 
fórmulas em planilhas. 

Os cálculos podem ser usados para preencher 
campos, gerar mensagens de dica de ferramenta, 
configurar e-mails dinâmicos e muito mais.

FileMaker Training Series: 
Básico - Lição 14

FileMaker Training Series: 
Avançado - Módulo 4

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 

Lição “Cálculos” na Academia 
de app personalizado 201

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/calculations
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Cálculos: inteligência de negócios

Joana quer saber o custo total de equipamento. Ela também está interessada em métricas 
como a categoria do ativo, a data de compra do ativo, a data inicial do contrato de locação 
e o custo do ativo individual para fins de planejamento de inventário. Desenvolver um app 
personalizado usando a plataforma FileMaker pode ajudar Jennifer a tomar decisões de 
negócios melhores com o monitoramento dessas métricas específicas. 

O FileMaker Pro pode apresentar essas informações na forma de relatórios ou gráficos para 
garantir fácil visualização como mostrado nas próximas páginas.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 
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Definição dos cálculos

Aqui, o custo total de ativos é 
calculado para esse cliente.

Cálculos

Para o app de Joana, podemos definir dois cálculos, um para localizar o número de dias em que um ativo está alugado e outro para localizar 
o custo total dos ativos de um cliente. Essas métricas podem ser acompanhadas no decorrer do tempo para ajudar Joana a tomar decisões 
de negócios melhores.

Exibição dos cálculos

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo 
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Visualização de dados

O software FileMaker pode gerar relatórios 
hierárquicos que resumem grupos de 
registros.  

Os ativos no relatório foram agrupados em 
equipamentos, câmeras, computadores, 
móveis de escritório e registros telefônicos 
para facilitar a exibição dos custos. 

Os mesmos dados também podem ser 
apresentados como um gráfico de pizza 
para facilitar a visualização.

Relatório do FileMaker

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo  

Relatórios da Academia de app 
personalizado Lição em 201

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/report-layouts
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Configure a 
segurança

- As etapas para a criação de um  
app personalizado 

- Aprender sobre bancos  
de dados 

- Projetar interface do usuário 
- Projetar modelo de dados 
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança
- Teste o seu aplicativo



39

Segurança baseada em função: quem usará o app?
Identidade
A autenticação verifica a identidade  
do usuário. O usuário cria uma conta 
que inclui nome de usuário e senha, 
para que somente usuários definidos 
possam acessar o aplicativo. 

Controle de acesso
O FileMaker Pro permite definir o acesso 
para cada usuário criando conjuntos de 
privilégios e associando-os a contas de 
usuário específicas. Os conjuntos de 
privilégios controlam o que um usuário 
pode fazer: Por exemplo, são determinados 
quais dados o usuário pode visualizar, 
criar, editar e excluir. Além disso, ele 
fornece controles sobre layouts, scripts 
e outras configurações.

Função

Layout

O executivo tem 
acesso a todos os 
três; o funcionário 
de entrada de 
dados tem acesso 
somente a um 
layout; e o 
funcionário de 
campo tem acesso 
a dois layouts.

FileMaker Training Series: 
Básico - Lição 18

FileMaker Training Series: 
Avançado - Módulo 7

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo  

Relatório executivo

Formulário de 
entrada de dados

Painel de rep. 
de campo

Executivo Funcionário de 
entrada de dados

Funcionário de 
campo

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=pt
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Segurança baseada em função: conjuntos de privilégios

Todo novo app FileMaker que você criar tem três conjuntos de privilégios  
pré-definidos: 

Acesso total
O usuário tem acesso completo ao arquivo. 

Somente entrada de dados
O usuário pode visualizar, criar, editar e excluir registros; importar e exportar 
dados. 

Somente leitura 
O usuário pode visualizar registros e exportar dados. 

Para melhor atender às demandas da sua empresa, você pode definir outros 
conjuntos de privilégios a fim de detalhar ainda mais o que os usuários 
podem fazer.
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Academia de app  
personalizado 201

Academia de app  
personalizado 202

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/accounts
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/extend-your-security-model
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Gerenciamento de contas local ou externamente

O FileMaker oferece dois tipos de contas, local e externa, para que você possa gerenciá-
las dentro de cada arquivo individual do FileMaker ou externamente a partir de um serviço 
de diretório. 

As contas locais são definidas dentro do próprio arquivo de banco de dados do FileMaker 
Pro. Você pode ter quantas quiser e pode usar scripts para criar e modificar essas contas 
automaticamente. 

Com contas externas, contas são criadas em um sistema externo, como o Active Directory, 
o Open Directory ou o OAuth, para que a autenticação possa ser gerenciada por um 
administrador de TI.

As etapas para a criação de um app personalizado • Aprender sobre bancos de dados • Projetar o modelo de dados • Projetar a interface do usuário • Importar dados • Integrar outras fontes de dados • Criar lógica de negócios e projetar fluxo de trabalho • Configure a segurança • Testar seu aplicativo  
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Diagrama de segurança de alto nível

A plataforma FileMaker emprega 
um modelo de segurança 
unificado, significando que a 
segurança que você estabelecer 
para um app será aplicada para 
iPad, iPhone, Windows, Mac e  
a Web. FileMaker  

Server

Apps para  
navegadores 

usando  
FileMaker 
WebDirect

Apps para Mac  
e Windows usando  

FileMaker Pro

Apps para iOS 
usando FileMaker Go
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Servidor de 
autenticação 

externo
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Garantia de segurança de dados em repouso e em processamento

O FileMaker Pro Advanced oferece criptografia em repouso, o que protege todas as 
informações armazenadas no servidor, em um determinado app FileMaker, de modo que 
elas só possam ser acessadas por usuários autorizados. Esse recurso é fornecido além 
da segurança baseada em contas abordada anteriormente. 

O FileMaker Server usa a tecnologia Secure Sockets Layer (SSL) para criptografar 
conexões entre o FileMaker Server e seus clientes do FileMaker Pro e FileMaker Go, bem 
como entre o Mecanismo de publicação na Web e seus clientes do FileMaker WebDirect 
e da Publicação na Web personalizada. Isso ajuda a garantir que as suas comunicações 
hospedadas permanecerão privadas.

Guia de segurança  
do FileMaker
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https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/security/
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Teste o app 
- Aprender sobre bancos  

de dados 
- Projetar interface do usuário 
- Projetar modelo de dados 
- Importar dados 
- Integrar outras fontes de dados 
- Criar lógica de negócios e 

projetar fluxo de trabalho 
- Configure a segurança 
- Teste o seu aplicativo
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Após criar o app, teste o seu design com o 
público-alvo. 

O teste é um processo iterativo e uma etapa 
crucial na criação do aplicativo. Os resultados do 
teste determinarão se você precisará repetir 
outro ciclo de processo de design antes de 
passar para a etapa “Implantar”.

Implementar 
feedback  

dos usuários

Complete o círculo  
e teste o design  
com usuários UsuáriosTeste o seu 

aplicativo

Teste o seu aplicativo
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Comece a compartilhar o app com o nosso próximo guia: 

Implantar 
Seu guia detalhado para determinar como implantar seu novo aplicativo com a 
plataforma FileMaker.


