
Uw stapsgewijze handleiding 
voor de geslaagde 
ontwikkeling van een 
FileMaker-app

Maken



Breng uw 
idee tot leven! 
Nu dat u de handleiding  
Plannen hebt gelezen en weet  
hoe u vereisten identificeert, een  
prototype van uw design maakt  
en feedback aan gebruikers  
vraagt, is het tijd om de handen  
uit de mouwen te steken en te 
beginnen met de ontwikkeling. 

In deze handleiding begeleiden  
we u door de eerste stappen  
voor het maken van uw app  
op maat via het FileMaker  
Platform. 
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Maak de perfecte apps op maat  
waarmee uw team in verbinding  

staat met uw bedrijf. 



In deze handleiding
Stappen voor het maken van een app op maat………. 

Leer meer over databases……….……….…………….…… 

Ontwerp het gegevensmodel……….……….……………. 

Ontwerp de gebruikersinterface…………….……….…… 

Importeer gegevens……….……….………………………… 

Integreer andere gegevensbronnen……….……….…… 

Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow…. 

Configureer een beveiliging……….………………………. 

Test de app……….……….……………………………………. 

Maak uw app op maat met 
het FileMaker Platform!   
In deze handleiding krijgt u een 
overzicht van de stappen voor het 
maken van een app op maat met het 
FileMaker Platform. 

Leer de essentiële onderdelen van 
FileMaker kennen en zet dan uw idee 
om in realiteit.
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Drie principes om u te helpen een app  
op maat te maken.

Stappen voor het maken 
van een app op maat
Het maken van een app op maat 
gebeurt in drie fasen. 

Plannen
Maken
Implementeren

Deze fasen, toegelicht in drie 
afzonderlijke handleidingen, leiden  
u door het proces voor het maken 
van een app op maat die uw 
zakelijke activiteiten een nieuwe 
dimensie geeft.

Procedure  
voor geslaagde  

app op maat 
met FileMaker 

Ontdek wat u kunt doen 
met op maat gemaakte 
apps en hoe uw eigen  
app er zou uitzien.  
Begin met Plannen.

Krijg meer informatie  
over de ontwikkeling in 
Maken, een overzicht  
van hoe u apps op  
maat maakt met het 
FileMaker Platform.

Zet uw op maat gemaakte app 
in. Lees in Implementeren hoe 
u de app inzet voor gebruikers.

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app
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Uitgangspunt

Zorg ervoor dat u de meest recente versie van FileMaker Pro of 
FileMaker Pro Advanced hebt geïnstalleerd op uw desktopcomputer. 

Als dat niet het geval is: 

Neem contact op met de afdeling Verkoop: +31 (0)30 7600570 of  
Download een gratis proefversie:  
http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=NL 

Opmerking: in deze handleiding verwijzen we naar het gebruikersscenario van 
‘Jennifer’ dat in de handleiding Plannen is beschreven. Raadpleeg de handleiding  
Plannen voor meer informatie over dit scenario.

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

FileMaker Pro FileMaker Pro 
Advanced

http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=NL
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FileMaker Platform: een platform voor apps op maat

FileMaker is een tool voor de snelle ontwikkeling van apps. 

Het programma heeft een gebruikersinterface op basis van slepen en neerzetten om eenvoudig apps te maken. 

Het heeft ook tools waarmee u gegevens kunt berekenen en workflows kunt automatiseren. 

De kern van het programma is een database die de structuur verleent om diverse gegevens te bewaren en op te halen.

FileMaker Custom App Academy 
101 Video’s

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/101/overview.html
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Leer meer over 
databases

- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Ontwerp de gebruikersinterface 
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging 
- Test de app
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Grondbeginselen

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Voorbeelden van relationele 
databases

Inventarisbeheer 

Cijfers van studenten 

Bijhouden van activa 

Urenbriefjes

Wat is een relationele database?
Met relationele databases kunt u 
informatie ordenen en opslaan. 
Verschillende soorten gegevens  
kunnen indien nodig aan elkaar worden 
gekoppeld. Een klant kan bijvoorbeeld 
worden gekoppeld aan zijn facturen die 
op hun beurt zijn gekoppeld aan de 
gekochte producten of diensten. 

Waarom is dit belangrijk voor u?
Wanneer uw gegevens naar behoren  
zijn gestructureerd, kunt u gegevens 
toevoegen of bijwerken terwijl u  
het dupliceren van gegevens tot  
een minimum beperkt. U kunt ook 
gerelateerde gegevens ophalen  
zonder ingewikkelde query’s te maken. 

In een bedrijf dat bijvoorbeeld apparatuur 
verhuurt (zoals beschreven in de 
handleiding Plannen) kan een enkele 
klant meerdere apparaten huren door 
huurovereenkomsten af te sluiten. Als het 
primaire telefoonnummer van de klant 
verandert, wordt het op één plaats 
gewijzigd: op klantniveau. Die wijziging 
wordt dan weerspiegeld in alle 
huurovereenkomsten.

FileMaker Custom App Academy 
201: Maken

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/overview
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- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases 
- Ontwerp het gegevensmodel
- Ontwerp de gebruikersinterface
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging 
- Test de app

Ontwerp het  
gegevensmodel
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Bij het plannen van uw app moet u eerst 
kijken welke gegevens u hebt om te weten 
hoe u ze gaat ordenen. Dit noemen we 
gegevensmodellering.  

U groepeert uw gegevens op basis van 
wat de gegevens voorstellen. Deze 
groepen heten entiteiten. Entiteiten 
omschrijven algemene groepen of klassen 
van zaken die verschillend zijn. 

Elke entiteit wordt omschreven met behulp 
van kenmerken die specifieke informatie 
over een entiteit geven.

FileMaker Custom App Academy 
201 Video’s: les 2

Organisatie van uw gegevens

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

FileMaker Custom App Academy 
202 Video’s: les 4

Entiteiten Klanten Apparatuur

Voornaam Merk

Achternaam Model

Website Serienummer

Primair telefoonnummer Omschrijving

Bedrijf Datum ingebruikname

Adres Waarde

Kenmerken

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


Entiteiten worden in databaseterminologie 
voorgesteld door tabellen. De individuele items 
in de tabel zijn records en de eigenschappen 
of kenmerken van de entiteiten zijn velden. 
Samen vormen de tabellen, records en velden 
de basis voor uw relationele database. 

Uw gegevensmodel zal de informatie uit de 
echte wereld voorstellen. Hier ziet u de tabel 
met klanten van Jennifer. Het voorbeeld doet 
sterk denken aan een spreadsheet. Elke klant 
is een record (rij) en elk kenmerk van een  
klant is een veld, zoals de naam, het adres, 
enzovoort.
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Structuur van relationele database: tabellen, records en velden

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Wanneer u gegevens in een 
database invoert, moet u 
denken aan hoe u ze gaat 
opsplitsen in hun meest 
eenvoudige vorm zodat u  
de zoek- en rapportage- 
functionaliteit maximaliseert.  

Als u bijvoorbeeld de naam van 
een persoon in een database 
invoert, definieert u de 
voornaam en de achternaam 
als twee verschillende velden. 
Op dezelfde manier splitst u 
ook het adres van die persoon 
op in onderdelen zoals de 
straat, de plaats, de provincie, 
enzovoort.

Aanbevolen procedure

Velden (Kolommen)

Records (Rijen)

Voornaam Achternaam Bedrijf E-mail Telefoon

David Jansma West Side Antiques david.jansma@davidjansma.nl 555 - 817 91 72

Suzanne Smit Rankin Studios suzanne.smit@suzannesmits.nl 555 - 931 67 28

Tom Claes XYZ Global tomclaes@tomclaes.nl 555 - 678 09 87

Wout Coolen ACME woutcoolen@woutcoolen.nl 555 - 978 36 52

mailto:david.jansma@davidjansma.nl
mailto:suzanne.smit@suzannesmits.nl
mailto:tomclaes@tomclaes.nl
mailto:woutcoolen@woutcoolen.nl
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Relaties verbinden gegevens die in verschillende tabellen 
worden bewaard. Wanneer u dan een record uit een tabel 
bekijkt, kunt u toegang krijgen tot de relevante gegevens  
in een andere tabel. Ze zijn verbonden door gegevens die  
in beide tabellen overeenkomen (doorgaans een unieke 
identificator, of unieke ID). Deze vergelijkingsvelden noemen 
we ook sleutels. Enkele voorbeelden van relaties: 

- Een bedrijf kan meerdere adressen hebben die verbonden 
zijn door een uniek bedrijfsnummer 

- De olie van een voertuig kan meerdere keren worden 
ververst; dit onderhoud is verbonden door het unieke 
identificatienummer van het voertuig 

- Een patiënt kan meerdere bezoeken aan een dokter 
brengen die verbonden zijn door een uniek patiëntnummer 

FileMaker Training Series: 
Basics Les 8

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Bezoeken

Bedrijf

Voertuig Olieverversingen

Patiënt

Relaties
Adres

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


Primaire en refererende sleutels

De gebruikte sleutels om twee tabellen aan elkaar te koppelen 
noemen we primaire en refererende sleutels. 

Een primaire sleutel identificeert op unieke wijze elke record  
in een tabel en moet drie regels volgen: de primaire sleutel  
moet uniek zijn, mag nooit leeg zijn en mag nooit wijzigen. 

Een refererende sleutel wordt gebruikt om een record uit een  
tabel te koppelen aan een enkele record uit een andere tabel.  
Met andere woorden, een refererende sleutel bevat dus een 
unieke ID, of de primaire sleutel, van een record uit een  
andere tabel. 

Bij het voorbeeld van het bedrijf en de adressen ervan kan  
een bedrijf meerdere adressen hebben en elk adres behoort  
tot één bedrijf. De tabel met bedrijven heeft een primaire  
sleutel, genaamd Bedrijfsnummer, om elk bedrijf te identificeren. 
De tabel met adressen heeft ook een veld dat Bedrijfsnummer 
heet, maar het is de refererende sleutel.  

De refererende sleutel in de tabel zal wel niet uniek zijn  
omdat meerdere adressen zullen behoren tot eenzelfde  
bedrijf. Het definiëren van relaties tussen tabellen zorgt  
voor een goede basis voor latere logica en rapportage. 
Raadpleeg uw documenten met gebruikersscenario’s  
en vereisten om na te denken over de relaties die u  
moet maken.

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Bedrijfsnummer Bedrijf

101 West Side Antiques 

102 Rankin Studios

103 XYZ Global

104 A tot Zink nv

Bedrijfsnummer Straat Plaats Provincie

101 Winkelstraat 123 Groningen Groningen

102 Marktstraat 987 Den Haag Zuid-Holland

101 Dreef 143 Utrecht Utrecht

104 Kerkplein 1515 Limburg Maastricht

Primaire sleutel Refererende sleutel

14



15

Ontwerp de  
gebruikers-
interface

- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases 
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Ontwerp de gebruikersinterface
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging 
- Test de app
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Een gebruikersinterface ontwerpen is een herhalend 
proces. U denkt eerst aan de gebruikers en hetgeen ze 
proberen te verwezenlijken. Gaan ze gegevens invoeren? 
Gaan ze informatie opzoeken? Gaan ze handelingen 
uitvoeren op basis van specifieke gegevens? Wat is  
de workflow? 

De verzamelde vereisten van gebruikers in de stap 
‘Plannen’ van deze procedure zal u helpen beslissen  
hoe de gebruikersinterface er moet uitzien en welke 
bedrijfsregels er zijn om uw gegevens te verbinden. 

Maak snel 
FileMaker-oplossingen

Training Snel  
aan de slag

FileMaker Training Series: 
Basics Les 9 en 13

Ontwerp de gebruikersinterface

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Les “Plannen” in Custom  
App Academy 201

http://www.filemaker.com/nl/products/demos/#fm-demo
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=nl
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/plan
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Lay-outs zijn de basis van de gebruikersinterface 
waarmee de gebruiker de gegevens kan bekijken 
en gebruiken. De gegevens kunnen worden 
weergegeven als een formulier, waarbij slechts 
één record tegelijk wordt getoond. In een lijst- of 
tabelweergave worden meerdere records tegelijk 
getoond. 

Dankzij de Formulierweergave en Lijstweergave 
kunt u de mogelijke lay-out erg flexibel aanpassen. 
Deze twee weergaven worden het meest gebruikt 
door uw gebruikers om de gegevens in uw app te 
bekijken en te gebruiken. 

In de Tabelweergave ziet u gegevens zoals in  
een spreadsheet maar de opmaak van de lay-out 
is beperkt.

Gegevens toevoegen  
en weergeven

Gegevens invoeren  
in records

FileMaker Custom App Academy 
201 Video’s: les 4

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Klanten

Jan Smit

Sam Jonker

Marleen Jansma

Robert Jansen

Sara Smit

Maria Somers

Formulierweergave Lijstweergave Tabelweergave

Klanten

Jan

Sam

Marleen

Robert

Smit

Jonker

Jansma

Jansen

Sara Smit

Voornaam Achternaam

Jan Smit

Sam Jonker

Marleen Jansma

Lay-outs

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fadding-viewing-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fentering-data.html%23
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/layouts
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Hulp bij lay-out

Wanneer u een lay-out maakt, helpt FileMaker Pro u een 
lay-outsjabloon kiezen die geschikt is voor het apparaat 
waarop de lay-out zal worden bekeken. Er zijn sjablonen 
voor computers (bijv. desktops en laptops), iOS-apparaten 
en printers.  

De meeste startklare oplossingen bevatten verschillende 
lay-outs die specifiek ontworpen zijn voor computers en 
iOS-apparaten, alsook WebDirect, dat toegankelijk is via 
webbrowsers.

FileMaker Training Series:  
Advanced Module 3

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=nl
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Thema’s

Wat FileMaker ook zo geweldig maakt, is de keuze uit 
thema's voor uw lay-outs. Thema's helpen een visueel 
aantrekkelijke gebruikersinterface te maken door 
consistente stijlen voor knoppen, velden, achtergronden 
en andere objecten in een lay-out te gebruiken.  

Ze passen vooraf gedefinieerde lettertypen, formaten, 
kleuren en andere stijlopties toe op uw lay-out om de 
gebruikersinterface een professionele en aantrekkelijke 
look-and-feel te geven.

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

FileMaker Custom App Academy 
202 Video’s: les 2

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

Wellicht wilt u gegevens ook in een 
andere opmaak zien, zoals een 
dashboard of een rapport.

Dashboard Rapport

Rapporten geven gegevens in categorieën 
weer, gebruiken resumévelden en stellen 
gegevens op verschillende niveaus van een 
hiërarchie voor.

Dashboards gebruiken de tool voor 
grafieken en globaalvelden om de 
gegevens samen te vatten.

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app
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Importeer  
gegevens

- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases 
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Ontwerp de gebruikersinterface 
- Importeer gegevens
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging 
- Test de app
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Kies hoe u aan de slag wilt gaan

Drie methoden om aan de slag te gaan:

Gebruik een startklare oplossing Importeer uw gegevens Begin vanaf nul

FileMaker Pro beschikt over 
vooraf gemaakte apps die u 

kunt aanpassen.

Importeer eenvoudig met  
slepen en neerzetten.

Maak een volledig nieuwe 
database zonder gegevens  

of lay-outs.

FileMaker Pro of Pro Advanced

Gegevens in een nieuw  
FileMaker-bestand importeren 

Een FileMaker- 
bestand maken 

Een FileMaker-bestand maken  
vanuit een startklare oplossing

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fimporting-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fcreating-files.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fcreating-files-starter-solution.html%23
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Startklare oplossingen

Begin met een startklare FileMaker-oplossing uit het menu Bestand.

- Projecten 
- Evenementenbeheer 
- Contactpersonen 
- Activa 
- Inhoudsbeheer 
- Facturen 
- Voorraad 
- Taken 

- Ramingen 
- Bronnenbeheer 
- Vergaderingen 
- Uitgavenrapport 
- Productcatalogus 
- Personeelsgegevens 
- Tijdfactureringen 
- Onderzoeksinformatie

Een FileMaker-bestand maken  
vanuit een startklare oplossing

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fcreating-files-starter-solution.html%23
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Importeer gegevens

Wanneer u gegevens importeert, brengt u 
gegevens uit een andere bron (doorgaans 
een bestand) over naar een FileMaker-
bestand. U kunt gegevens importeren uit:  

- Een Microsoft Excel-bestand of een 
ander ondersteund bestandstype  

- Een ander FileMaker-bestand 
- Een externe bron zoals ODBC  

of MySQL

Microsoft Excel-bestand

FileMaker Pro-bestand

Externe bron

MySQL

Gegevens in een nieuw  
FileMaker-bestand importeren 

FileMaker Training Series: 
Basics Les 6

Training 
Snel aan de slag

Stappen voor het maken van een app op maat • Leer meer over databases • Ontwerp het gegevensmodel • Ontwerp de gebruikersinterface • Importeer gegevens • Integreer andere gegevensbronnen • Maak een bedrijfslogica en ontwerp een workflow • Configureer een beveiliging • Test de app

Een ander FileMaker-bestand

Custom App 
Academy 201 

Oracle IBM 
iSeries

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/nl/#page/FMP_Help%2Fimporting-data.html%23
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=nl
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/tables-fields-and-relationships
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Integreer  
andere  
gegevens-
bronnen

- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases 
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Ontwerp de gebruikersinterface 
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging 
- Test de app
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Geplande integratie

U kunt de automatiseringstools van 
FileMaker-software gebruiken om uw 
gegevensintegratie te plannen zodat de 
gegevens in batches op de gekozen 
dagen en tijdstippen naar uw FileMaker-
app worden overgebracht. 

Realtime integratie

U kunt externe gegevens in real time 
integreren door een actieve verbinding 
met een externe bron te behouden. Met 
deze krachtige functie kunt u bewaarde 
gegevens in andere systemen gebruiken 
net alsof ze zich in uw FileMaker-app 
bevinden.

Externe gegevensbronnen

MySQL, Oracle,  
IBM iSeries, overige

FileMaker Training Series: 
Basics Les 17

FileMaker Training Series: 
Advanced Module 9

Inleiding tot  
externe SQL-bronnen

Toegang tot externe 
SQL-gegevensbronnen
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Maak een  
bedrijfslogica  
en ontwerp een 
workflow

- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases 
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Ontwerp de gebruikersinterface 
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow
- Configureer een beveiliging 
- Test de app
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Wat is bedrijfslogica?

Bedrijfslogica is de programmering die de communicatie 
tussen een interface voor eindgebruikers en een 
database beheert. De belangrijkste onderdelen van 
bedrijfslogica zijn bedrijfsregels en workflows.  

- Een bedrijfsregel beschrijft een specifieke procedure 
- Een workflow bestaat uit de taken, procedurestappen, 

vereiste in en uit te voeren informatie en benodigde 
tools voor elke stap van die procedure
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Wanneer u een app op maat maakt, moet u wellicht bepaalde 
aspecten van uw workflow automatiseren. FileMaker biedt een 
intuïtieve scripttaal om u hierbij te helpen. Deze taal is gemakkelijk  
te lezen en te schrijven en is tegelijk heel krachtig zodat u er 
complexe scenario’s mee kunt opstellen. 

Naast de scripttaal beschikt FileMaker ook over berekeningsformules, 
functies en andere handige tools voor het stroomlijnen van processen.
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Les “Scripts” in Custom  
App Academy 201

Automatisering van bedrijfsactiviteiten

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


30

Scripts maken

Met scripts kunt u allerhande processen automatiseren, gaande van eenvoudige 
navigatietaken tot complexe rapporten en workflows. Door scripts te maken en te 
gebruiken wordt de automatisering verkregen. Een script bestaat uit een reeks 
instructies. Scripts kunnen worden aangeroepen door een actie in de app uit  
te voeren. Bijvoorbeeld: 

- Een optie in een menu selecteren 
- Klikken op een knop in een lay-out 
- Een lay-out openen 
- Navigeren tussen records 
- Een bestand openen

FileMaker Training Series: 
Basics Les 15

FileMaker Training Series: 
Advanced Module 5
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Scriptwerkruimte

In de Scriptwerkruimte in FileMaker 
maakt, bewerkt, bekijkt en organiseert 
u uw scripts. 

Rechts ziet u een gemarkeerd script 
dat uit één stap bestaat. Deze stap 
wijzigt het scherm waardoor de lay-out 
Klantenlijst wordt weergegeven. 

Scriptwerkruimte

FileMaker Training Series: 
Basics Les 8

Links ziet u 
een lijst met 
bestaande 
scripts

Werkbalk voor 
bewerkingen

Rechts ziet u 
een lijst met 
scriptstappen 
die u kunt 
gebruiken om 
een script te 
maken
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Een taak automatiseren
Jennifer moet de gegevens van de nieuwe klanten invoeren. Hier ziet u een voorbeeld van hoe een script aan haar behoeften 
kan voldoen:

Wat de gebruiker doet:
De gebruiker klikt op de knop ‘Nieuwe 
klant’. Deze knop is geconfigureerd om 
het script ‘Nieuwe klant’ aan te roepen.

Wat het script doet:
Stap 1: FileMaker Pro gaat naar de lay-out  

‘Klantdetails’. 
Stap 2: een nieuwe record wordt gemaakt. 
Stap 3: de cursor wordt naar het veld  

‘Bedrijf’ verplaatst.

Wat de gebruiker ziet:
Een leeg formulier voor een nieuwe klant 
wordt weergegeven. De cursor wordt 
naar het veld ‘Bedrijf’ verplaatst zodat de 
gebruiker de gegevens van de nieuwe 
klant kan beginnen invoeren.
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Een taak automatiseren

Jennifer wil ook het genereren van rapporten automatiseren. Hiertoe doet ze het volgende:

Wat de gebruiker doet:
De gebruiker klikt op de knop ‘E-mail 
maken’. Deze knop is geconfigureerd 
om een e-mail met een PDF-bestand 
als bijlage te genereren.

Wat het script doet:
Stap 1: de lay-out met de grafiek wordt weergegeven. 
Stap 2: de afdrukinstellingen worden bepaald (in dit 

geval liggend). 
Stap 3: een tijdelijk bestandspad wordt gegenereerd 

om een plaats voor de opslag van het PDF-
bestand te bepalen. 

Stap 4: het PDF-bestand wordt gegenereerd en als 
bijlage toegevoegd aan een e-mail.

Wat de gebruiker ziet:
De gebruikers ontvangen een e-mail 
met het PDF-bestand als bijlage.
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Berekeningen

Een berekening gebruikt een formule om  
een resultaat te genereren. Soms wordt  
het resultaat op het scherm weergegeven, 
zoals formules worden weergegeven in een 
spreadsheet. En soms wordt het resultaat 
gebruikt door een script om te beslissen  
wat het daarna moet doen. Het gebruik  
van berekeningen in FileMaker-software is 
vergelijkbaar met het gebruik van formules  
in spreadsheets. 

Berekeningen kunnen worden gebruikt  
voor het invullen van velden, weergeven  
van knopinfo, configureren van dynamische  
e-mails en nog veel meer.

FileMaker Training Series: 
Basics Les 14

FileMaker Training Series: 
Advanced Module 4
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Custom App Academy Les 
“Berekeningen” in 201
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Berekeningen: Business Intelligence

Jennifer wil de totale kosten van het materiaal weten. Ze is ook geïnteresseerd in 
andere gegevens zoals de categorie van het materiaal, de aankoopdatum van het 
materiaal, de begindatum van de huurovereenkomst en de kosten van het stuk 
materiaal om op basis hiervan de voorraad te plannen. De ontwikkeling van een 
app op maat met het FileMaker Platform kan Jennifer helpen betere zakelijke 
beslissingen te nemen door deze specifieke gegevens te controleren. 

Om deze gegevens eenvoudig te bekijken, kan FileMaker Pro ze voorstellen als 
rapporten of grafieken zoals weergegeven op de volgende pagina’s.
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Berekeningen definiëren

Hier worden de totale kosten 
van het materiaal berekend 
voor deze klant.

Berekeningen
Voor de app van Jennifer kunnen we twee berekeningen definiëren: een om het aantal dagen te achterhalen dat een stuk materiaal is 
verhuurd en een andere om de totale kosten van het materiaal van een klant te achterhalen. Deze gegevens kunnen altijd worden 
bijgehouden om Jennifer te helpen bij het nemen van betere zakelijke beslissingen.

Berekeningen weergeven
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Visualisatie van gegevens

FileMaker-software kan hiërarchische 
rapporten genereren die groepen records 
samenvatten.  

Het materiaal in het rapport is 
gegroepeerd in records voor witgoed, 
camera’s, computers, kantoormeubilair  
en telefoons om de kosten eenvoudig te 
kunnen bekijken. 

Dezelfde materiaalgegevens kunnen ook 
als een cirkeldiagram worden voorgesteld 
om ze eenvoudig te bekijken.

FileMaker-rapport
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Custom App Academy 
Les “Rapporten” in 201

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/report-layouts
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Configureer een 
beveiliging

- Stappen voor het maken van  
een app op maat 

- Leer meer over databases 
- Ontwerp de gebruikersinterface 
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging
- Test de app
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Beveiliging op basis van rollen: wie gaat de app gebruiken?

Identiteit
Bij een verificatie wordt de identiteit van de 
gebruiker gecontroleerd. De gebruiker maakt 
een account dat uit een gebruikersnaam  
en een wachtwoord bestaat zodat alleen 
gedefinieerde gebruikers toegang hebben 
tot de app. 

Toegangsbeheer
Met FileMaker Pro kunt u de toegang voor 
elke gebruiker instellen door privilegesets  
te maken en ze aan specifieke gebruikers-
accounts toe te wijzen. Privilegesets bepalen 
wat een gebruiker kan doen. Ze bepalen 
bijvoorbeeld welke gegevens de gebruiker 
kan bekijken, maken, bewerken en 
verwijderen. En ze verlenen ook bepaalde 
machtigingen voor lay-outs, scripts en 
andere instellingen.

Rol

Lay-out

Het directielid 
heeft toegang tot 
de drie lay-outs, 
de medewerker 
die gegevens 
invoert tot slechts 
één lay-out en de 
medewerker van 
het Field Team tot 
twee lay-outs.

FileMaker Training Series: 
Basics Les 18

FileMaker Training Series: 
Advanced Module 7
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Rapport voor 
directie

Formulier voor 
gegevensinvoer

Dashboard voor 
medewerker van 

Field Team

Directie Medewerker die 
gegevens invoert

Medewerker van 
Field Team
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Beveiliging op basis van rollen: privilegesets

Elke nieuwe FileMaker-app die u maakt, heeft drie vooraf gedefinieerde 
privilegesets: 

Volledige toegang
De gebruiker heeft volledige toegang tot het bestand. 

Alleen gegevensinvoer
De gebruiker kan records bekijken, maken, bewerken en verwijderen 
en gegevens importeren en exporteren. 

Alleen-lezen 
De gebruiker kan records bekijken en gegevens exporteren. 

Om beter te voldoen aan de wensen van uw bedrijf, kunt u ook extra 
aangepaste privilegesets definiëren waarmee u nauwkeurig beheert 
wat een gebruiker kan doen.
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Accounts lokaal of extern beheren

FileMaker biedt twee soorten accounts, lokale en externe, die u kunt beheren vanuit 
elk individueel FileMaker-bestand of extern vanaf een directoryservice. 

Lokale accounts worden in het FileMaker Pro-databasebestand zelf gedefinieerd.  
U kunt er zoveel hebben als u zelf wilt en u kunt scripts gebruiken om ze automatisch 
te maken en te wijzigen. 

Bij externe accounts worden accounts in een extern systeem gemaakt, zoals Active 
Directory, Open Directory of OAuth, zodat de verificatie door een IT-beheerder kan 
worden beheerd.
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Diagram van hoge beveiliging

Het FileMaker Platform 
gebruikt een uniform 
beveiligingsmodel waarbij 
de door u ingestelde 
beveiliging voor een app 
wordt toegepast op iPads, 
iPhones, Windows, Macs 
en het internet.  

FileMaker  
Server

Apps voor  
webbrowsers via 

FileMaker  
WebDirect

Apps voor  
Mac en Windows via  

FileMaker Pro

Apps voor iOS via 
FileMaker Go
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Externe 
verificatieserver
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Een veilige opslag en overdracht van uw gegevens verzekeren

FileMaker Pro Advanced biedt ‘Encryption at Rest’ waarmee u alle gegevens kunt 
beveiligen die worden bewaard op de server, in een bepaalde FileMaker-app, zodat 
deze alleen door bevoegde gebruikers kunnen worden geopend. Dit is een aanvulling 
op de eerder besproken beveiliging op basis van accounts. 

FileMaker Server gebruikt SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om verbindingen 
tussen FileMaker Server en FileMaker Pro- en FileMaker Go-clients te coderen, alsook 
tussen de Web Publishing Engine en FileMaker WebDirect- en Custom Web Publishing-
clients. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw gehoste communicatie privé blijft.

FileMaker- 
beveiligingshandleiding
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Test de  
app

- Leer meer over databases 
- Ontwerp de gebruikersinterface 
- Ontwerp het gegevensmodel 
- Importeer gegevens 
- Integreer andere 

gegevensbronnen 
- Maak een bedrijfslogica en 

ontwerp een workflow 
- Configureer een beveiliging 
- Test de app
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Nadat u de app hebt gemaakt, test u het 
ontwerp met de bedoelde gebruikers. 

De testfase is een herhalend proces en een 
essentiële stap tijdens het maken van de app. 
De resultaten van de testfase zullen bepalen  
of u het ontwerp moet bijstellen alvorens u 
overgaat tot de stap ‘Implementeren’.

Implementeer 
feedback  

van gebruikers

Keer terug en test het 
ontwerp met gebruikers GebruikersTest de app

Test de app
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Begin uw app te delen met onze volgende handleiding: 

Implementeren 
Uw stapsgewijze handleiding om de implementatie van uw nieuwe app met het 
FileMaker Platform te bepalen.


