
En stegvis handbok till 
att skapa en app med 
FileMaker

Skapa



Gör verklighet 
av den! 
Nu när du har gått igenom 
handboken Planera och lärt dig  
att samla ihop förutsättningarna, 
skapa en prototyp av din design 
och få användarfeedback är du 
redo att kavla upp ärmarna och 
börja bygga. 

Den här handboken tar dig  
igenom de första stegen av  
att skapa en anpassad app  
med FileMaker-plattformen. 
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Bygg perfekt anpassade  
appar som kopplar ihop teamet  

med verksamheten. 



I denna guide
Stegen till att bygga en anpassad app……….…………. 

Lär dig om databaser……….……….……………………….. 

Designa datamodell……….……….………………………… 

Designa användargränssnitt…………….……….………… 

Importera data……….……….…………………………….….. 

Integrera andra datakällor……….……….………………… 

Skapa affärslogik och designa arbetsflöde……….…… 

Skapa säkerhet……….……….……………………………….. 

Testa din app……….……….………………………………….. 

Börja bygga en anpassad 
app med hjälp av 
FileMaker-plattformen!   
Den här guiden ger en översikt över 
stegen till att bygga en anpassad app 
med hjälp av FileMaker-plattformen. 

Lär dig de viktigaste delarna av 
FileMaker och börja sedan att göra 
verklighet av din idé.
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Tre principer hjälper dig att bygga en  
anpassad app.

Stegen till att bygga  
en anpassad app
Det krävs tre stadier av arbete för att 
bygga en anpassad app. 

Planera
Skapa
Driftsätta

Dessa stadier, som beskrivs i tre 
separata guider, tar dig igenom 
processen att skapa en anpassad 
app som förvandlar din verksamhet.

Ramverket för  
lyckade 

 anpassade 
appar med 
FileMaker 

Utforska vad du kan göra 
med anpassade appar 
och hur din egen app 
skulle se ut. Börja med  
att planera.

Få en överblick över 
skapandeprocessen med 
Skapa som innehåller 
beskrivningar av hur du 
bygger anpassade appar 
på FileMaker-plattformen.

Använd din anpassade 
app i praktiken. Lär dig 
hur du distribuerar den till 
användarna med hjälp av 
Driftsätta.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app
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Förutsättningar

Se till att du har den senaste versionen av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced 
på datorn. 

Om du inte har det kan du göra följande: 

Kontakta säljavdelningen: 046-18 49 95 eller  
hämta en kostnadsfri provversion:  
http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=SV 

Obs! I den här guiden hänvisar vi till användarscenariot ”Jennifer” som beskrivs i 
handboken Planera. I handboken Planera finns mer information om det här scenariot.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

FileMaker Pro FileMaker Pro 
 Advanced

http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=SV
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FileMaker-plattformen: en plattform för anpassade appar

FileMaker är ett verktyg för att snabbt utveckla applikationer. 

Det har ett grafiskt gränssnitt med dra-och-släpp-funktioner så att det blir lättare att bygga appar. 

Det innehåller verktyg för att beräkna data och automatisera arbetsflöden. 

Kärnan är en databas som ger struktur för att lagra och hämta en mängd olika data.

FileMakers kurs om anpassade appar 
Grundläggande videoserie

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/101/overview.html
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Lär dig om 
databaser

- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser

- Designa datamodell 

- Designa användargränssnitt 

- Importera data 

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet 

- Testa din app
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Grunderna

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

Exempel på relaterade databaser

Lagerhantering 

Studentbetyg 

Spårning av tillgångar 

Tidrapporter

Vad är en relaterad databas?
Relaterade databaser ger dig ett sätt att 
strukturera och lagra information. Olika 
typer av data kan länkas, efter behov. 
Exempelvis kan en kund länkas till sina 
fakturor som i sin tur kan vara kopplade  
till köpta produkter eller tjänster. 

Varför är det viktigt för dig?
När dina data är ordentligt strukturerade 
kan du skapa eller uppdatera data 
samtidigt som du minimerar dupliceringen 
av data. Du kan även hämta relaterade 
data utan krångliga sökningar. 

Ett företag som sysslar med uthyrning 
(som beskrivs i guiden Planera) kan till 
exempel hyra ut flera utrustningsobjekt  
till en enskild kund genom hyresavtal.  
Om kundens primära telefonnummer 
ändras sker den förändringen på en  
plats (på kundnivå) och visas sedan i  
alla hyresavtal.

FileMakers kurs om anpassade appar  
201: Skapa

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/overview
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- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser 

- Designa datamodell

- Designa användargränssnitt

- Importera data 

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet 

- Testa din app

Designa  
datamodell
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Det första steget till att planera din app är 
att titta på dina data och se hur du ska 
strukturera dem. Det kallas att skapa 
datamodeller.  

Du grupperar dina data utifrån vad de 
motsvarar. Dessa grupper kallas entiteter. 
Entiteter beskriver allmänna grupper  
eller klasser av saker som är skilda från 
varandra. 

Varje entitet beskrivs genom att använda 
attribut som ger specifik information om 
en entitet.

FileMakers kurs om anpassade appar 
201-videoserie: lektion 2

Ordna information

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

FileMakers kurs om anpassade appar 
202-videoserie: lektion 4

Entiteter Kunder Utrustning

Förnamn Märke

Efternamn Modell

Webbplats Serienummer

Primärt telefonnummer Beskrivning

Företag I bruk från

Adress Värde

Attribut

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


I databastermer kallas entiteterna för tabeller. 
De enskilda objekten i tabellen är poster och 
entiteternas egenskaper eller attribut är fält. 
Tillsammans blir tabellerna, posterna och fälten 
grunden för din relaterade databas. 

Din datamodell motsvarar information från  
den verkliga världen. Här visar vi Jennifers 
anpassade tabell. Exemplet som visas liknar  
ett kalkylblad. Varje kund är en post (rad) och 
varje kunds attribut såsom namn, adress osv.  
är ett fält (kolumn). 
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Relaterad databasstruktur: tabeller, poster och fält

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

När du anger data i en 
databas bör du tänka på  
att bryta ned dessa data i  
sina mest grundläggande 
komponenter för att maximera 
sökkapaciteten och rapport-
eringsmöjligheterna.  

När du till exempel anger en 
persons namn i en databas 
ska du definiera för- och 
efternamnet som två olika fält. 
På samma sätt ska du bryta 
ned en persons postadress i 
komponenter som gatuadress, 
stad, kommun osv.

Att tänka på

Fält (kolumner)

Poster (rader)

Förnamn Efternamn Företag E-post Telefon

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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Relationer kopplar samman data som lagras i olika tabeller. Det gör 
att när du tittar på en post i en tabell kan du ha tillgång till relevanta 
data i en annan tabell. De är sammankopplade genom data som 
matchar i båda tabellerna (oftast en unik identifierare eller ett unikt 
ID). Dessa matchande fält kallas även nycklar. Här följer några 
exempel på relationer: 

- Ett företag kan ha flera adresser som är sammankopplade med ett 
unikt företags-ID 

- Ett fordon kan ha flera oljebyten som är sammankopplade med  
ett unikt bil-ID 

- En patient kan ha flera läkarbesök som är sammankopplade med 
ett unikt patient-ID 

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 8

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

Besök

Företag

Fordon Oljebyten

Patient

Relationer
Adresser

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


Primära och främmande nycklar

Dessa nycklar som används för att koppla ihop två tabeller 
kallas primära och främmande nycklar. 

En primär nyckel är en unik identifierare för varje post i en 
tabell och den bör följa tre regler: den primära nyckeln ska  
vara unik, aldrig vara tom och aldrig ändras. 

En främmande nyckel används för att koppla en post i en 
tabell till en enskild post i en annan tabell. Det betyder att  
en främmande nyckel innehåller en unik identifierare (eller 
den primära nyckeln) för en post i en annan tabell. 

I exemplet med företaget och adressen kan ett företag  
ha flera adresser och varje adress tillhör ett företag. 
Företagstabellen har en primär nyckel som kallas Företags-ID 
för att identifiera varje företag. Adresstabellen har också ett 
fält för Företags-ID men det är samma främmande nyckel.  
Tänk på att den främmande nyckeln inte är unik i tabellen  
eftersom flera adresser hör till samma företag. 

Genom att definiera relationer mellan tabeller skapar  
vi en bra grund för framtida logik och rapportering.  
Gå igenom dina dokument om användarscenarion  
och förutsättningar och fundera över vilka relationer  
du behöver skapa.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

Besök

Företags-ID Företag

101 West Side Antiques 

102 Rankin Studios

103 XYZ Global

104 A to Zinc Inc

Företags-ID Gatuadress Ort Delstat

101 123 Main Street Phoenix AZ

102 987 Market Road Houston TX

101 143 1st Avenue Richmond VA

104 1515 South Street Seattle WA

Primär nyckel Främmande nyckel

14
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Designa 
användar-
gränssnitt 

- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser 

- Designa datamodell 

- Designa användargränssnitt

- Importera data 

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet 

- Testa din app
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Att designa ett användargränssnitt är en process där man 
får gå tillbaka många gånger. Du börjar med att tänka  
på användarna och vad de försöker göra. Ska de mata  
in data? Söka efter information? Vidta åtgärder baserat  
på specifika data? Hur ser arbetsflödet ut? 

Användarnas förutsättningar som samlats i steget  
Planera hjälper dig att avgöra hur användargränssnittet 
behöver se ut och vilka företagsregler som gäller för att 
koppla dina data 

Skapa 
FileMaker-lösningar Snabbstartsutbildning FileMaker Training Series:  

Grunderna, lektion 9 och 13

Designa användargränssnitt

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

Lektionen Planera i  
Kurs om anpassade appar 201

http://www.filemaker.com/se/products/demos/#fm-demo
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/plan
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Layouter är byggblocken i användargränssnittet 
och de gör att användaren kan visa och 
interagera med informationen. Data kan visas 
som ett formulär där bara en post visas åt 
gången. I Listvy eller Tabellvisningsläge visas 
flera poster samtidigt. 

Med Formulär och Listvy får du stor flexibilitet  
i fråga om hur layouten kan se ut. Det är de  
två vanligaste vyerna när användarna ska 
interagera med data i appen. 

I Tabellvisningsläge visas data ungefär som i  
ett kalkylblad men det finns inte lika många 
alternativ för layouten.

Lägga till och 
visa data

Mata in data 
i poster

FileMakers kurs om anpassade appar 
201-videoserie: lektion 4

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

Kunder

Johan Svensson

Sammie Junior

Mary Jones

Robert Jenkins

Sarah Smith

Maria Sanchez

Formulär Listvy Tabellvisningsläge

Kunder

Johan

Sammie

Mary

Robert

Smith

Junior

Jones

Jenkins

Sarah Smith

Förnamn Efternamn

Johan Svensson

Sammie Junior

Mary Jones

Layouter

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

När du skapar en layout hjälper FileMaker Pro dig 
att välja en layoutmall som passar för den enhet där 
layouten kommer att visas. Det är mallar för datorer 
(stationära och bärbara), iOS-enheter och skrivare.  

De flesta startlösningar innehåller olika layouter som 
har designats specifikt för datorer och iOS-enheter 
samt WebDirect som är tillgängligt från webbläsare.

FileMaker Training Series:  
Avancerad modul 3

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

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

En annan bra funktion i FileMaker är möjligheten att  
välja tema för dina layouter. Teman hjälper dig att  
skapa ett visuellt tilltalande användargränssnitt genom  
att tillhandahålla konsekventa format för knappar, fält, 
bakgrund och andra objekt på en layout.  

Med teman används fördefinierade typsnitt,  
storlekar, färger och andra format i din layout så  
att användargränssnittet får en professionell och 
tilltalande karaktär och känsla.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

FileMakers kurs om anpassade appar 
202-videoserie: lektion 2

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

Du kanske vill se data i andra format 
såsom en instrumentpanel eller rapport.

Instrumentpanel Rapport

Rapporter visar data i kategorier, 
använder statistikfält och presenterar 
data på olika nivåer i en hierarki.

Instrumentpaneler använder 
diagramverktyg och globala fält  
för att sammanfatta data.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app
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Importera  
data

- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser 

- Designa datamodell 

- Designa användargränssnitt 

- Importera data

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet 

- Testa din app
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Välj hur du ska börja

Här är tre sätt för att komma igång:

Använd en startlösning Importera dina data Börja från grunden

FileMaker Pro innehåller 
färdigbyggda appar som du 

kan anpassa.

Att importera är lika lätt som  
att dra och släppa.

Skapa en databas från grunden 
utan data eller layouter

FileMaker Pro eller Pro Advanced

Importera data till en  
ny FileMaker-fil 

Skapa en  
FileMaker-fil 

Skapa en FileMaker-  
fil från en startlösning

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 

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

Börja med en av FileMakers startlösningar från Arkiv-menyn.

- Projekt 

- Evenemang 

- Kontakter 

- Tillgångar 

- Innehållshantering 

- Fakturor 

- Inventarier 

- Uppgifter 

- Offerter 

- Resursplanering 

- Möten 

- Utgiftsrapporter 

- Produktkatalog 

- Personalregister 

- Tidrapporter 

- Forskningsanteckningar

Skapa en FileMaker-  
fil från en startlösning

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/sv/#page/FMP_Help%2Fcreating-files-starter-solution.html%23
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Importera data

När du importerar hämtar du data från en 
annan datakälla (vanligen en fil) till en 
befintlig FileMaker-fil. Du kan importera 
data från:  

- En Microsoft Excel-fil eller en fil  
av en annan typ som stöds  

- En annan FileMaker-fil 

- En extern källa som ODBC  
eller MySQL

Microsoft Excel-fil

FileMaker Pro-fil

Extern källa

MySQL

Importera data till en  
ny FileMaker-fil 

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 6 Snabbstartsutbildning

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

En annan FileMaker-fil

Kurs om anpassade 
appar 201 

Oracle IBM 
iSeries

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

- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser 

- Designa datamodell 

- Designa användargränssnitt 

- Importera data 

- Integrera andra datakällor

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet 

- Testa din app
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Schemalagd integrering

Du kan använda automatiseringsverktygen i 
FileMaker för att schemalägga dataintegrering 
så att data förs in i din FileMaker-app buntvis 
på utsatt dag och tid. 

Integrering i realtid

Du kan integrera med externa data i realtid 
genom att bibehålla en pågående koppling  
till en extern källa. Med den här kraftfulla 
funktionen kan du interagera med data som 
finns i andra system precis som om de vore  
en del av din FileMaker-app.

Externa datakällor

MySQL, Oracle,  
IBM iSeries och andra

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 17

FileMaker Training Series: 
Avancerad modul 9

Introduktion till  
externa SQL-källor

Ansluta till externa 
SQL-datakällor

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
http://www.filemaker.com/downloads/documentation/techbrief_intro_ess.pdf
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13613
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Skapa 
affärslogik  
och designa 
arbetsflöde

- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser 

- Designa datamodell 

- Designa användargränssnitt 

- Importera data 

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde

- Skapa säkerhet 

- Testa din app
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Vad är affärslogik?

Affärslogik är programmering som hanterar 
kommunikationen mellan ett slutanvändargränssnitt 
och en databas. Huvudkomponenterna i affärslogik 
är företagsregler och arbetsflöden.  

- En företagsregel beskriver en specifik process 

- Ett arbetsflöde består av uppgifter, processteg, 
indata- och utdatainformation och verktyg som 
krävs för varje steg av processen

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app  
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När du bygger en anpassad app kommer du antagligen att behöva 
automatisera några aspekter av arbetsflödet. FileMaker erbjuder ett 
intuitivt scriptspråk som hjälper dig att göra det. Språket är lätt att 
läsa och skriva, det ger stor kraft och det gör att du kan modellera 
komplicerade scenarion. 

Utöver scriptspråket innehåller FileMaker även beräkningsformler, 
funktioner och andra användbara verktyg för att skapa smidiga 
processer.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app

Scriptlektion i Kurs om  
anpassade appar 201

Affärsautomatisering

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

Med scripts kan du automatisera processer, från enkla navigeringsuppgifter till 
komplicerade rapporteringar och arbetsflöden. Automatiseringen sker genom att 
skapa och använda scripts. Ett script består av en serie instruktioner. Scripts kan 
anropas genom att utföra en åtgärd i en app. Till exempel: 

- Välja ett objekt på en meny 

- Klicka på en knapp i en layout 

- Visa en layout 

- Navigera mellan poster 

- Öppna en fil

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 15

FileMaker Training Series: 
Avancerad modul 5

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app  

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

Scriptfönster i FileMaker är den plats där 
du skapar, redigerar, visar och ordnar 
dina scripts. 

Till höger visas ett script med endast ett 
steg som förändrar skärmen och gör att  
layouten för kundlistan visas. 

Scriptfönster

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 8

Den 
vänstra 
listen 
visar en 
lista över 
aktuella 
scripts

Verktygsfält  
för redigering

På höger  
sida visas  
en lista över 
scriptsteg 
som du kan 
använda för 
att bygga ett 
script

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
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Automatisera en uppgift

Jennifer behöver ange information om nya kunder. Här följer ett exempel på hur ett script kan uppfylla hennes behov:

Vad användaren gör:
Användaren klickar på knappen ”Ny kund”. 
Den här knappen har ställts in att anropa 
scriptet ”Ny kund”.

Vad scriptet gör:
Steg 1: FileMaker Pro går till den layout som  

heter ”Kunduppgifter”. 
Steg 2: En ny post skapas. 
Steg 3: Markören flyttas till ett fält som heter  

”Företag”.

Vad användaren ser:
Ett tomt kundformulär visas. Markören  
placeras på fältet ”Företag” så att användaren 
kan börja mata in den nya kundens uppgifter.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 
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Automatisera en uppgift

Jennifer vill automatisera arbetet med att generera rapporter. Så här gör hon.

Vad användaren gör:
Användaren klickar på knappen ”Skapa 
e-post”. Den här knappen har ställts in 
att generera ett e-postmeddelande med 
en PDF-bilaga.

Vad scriptet gör:
Steg 1: Diagramlayouten visas. 
Steg 2: Skrivarinställningar etableras (i det här  

fallet, liggande). 
Steg 3: En tillfällig filsökväg genereras för att  

etablera en plats att lagra PDF-filen. 
Steg 4: PDF-filen genereras och bifogas 

i ett e-postmeddelande.

Vad användaren ser:
Användaren får ett e-postmeddelande 
med PDF-bilagan.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 
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Beräkningar

En beräkning använder en formel för att 
generera ett resultat. Ibland visas resultatet 
på skärmen precis som formler visas i ett 
kalkylblad. I andra fall används resultatet i 
ett script för att fatta beslut om vad det  
ska göra. Beräkningarna i FileMaker liknar 
användningen av formler i kalkylblad. 

Beräkningar kan användas för att fylla i  
fält, ge verktygstips, ställa in dynamiska  
e-postmeddelanden och mycket mer.

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 14

FileMaker Training Series: 
Avancerad modul 4

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 

Beräkningslektion i 201 i Kurs 
om anpassade appar

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/calculations
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Beräkningar: Affärsinformation

Jennifer vill veta den totala kostnaden för utrustningen. För lagerplaneringen är hon 
också intresserad av sådant som tillgångskategori, inköpsdatum för tillgången, 
startdatum för hyresavtalet och kostnaden för den enskilda tillgången. Att utveckla 
en anpassad app med hjälp av FileMaker-plattformen kan hjälpa Jennifer att fatta 
bättre affärsbeslut eftersom hon kan övervaka dessa specifika värden. 

FileMaker Pro kan presentera den här informationen i form av rapporter eller diagram 
för enkel visualisering, vilket visas på kommande sidor.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 
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Definiera beräkningarna

Här beräknas den totala 
kostnaden för tillgångar i 
fråga om den här kunden.

Beräkningar

För Jennifers app kan vi definiera två beräkningar, en för att hitta antalet dagar som en tillgång leasas och den andra för att hitta den 
totala kostnaden för en kunds tillgångar. Dessa värden kan mätas under en längre tid så att Jennifer kan fatta bättre affärsbeslut.

Visa beräkningarna

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 
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Datavisualisering

FileMaker kan generera hierarkiska 
rapporter som sammanfattar grupper 
av poster.  

Tillgångarna i rapporten har grupperats 
i posterna hushållsmaskiner, kameror, 
datorer, kontorsmöbler och telefon för 
en enkel kostnadsöverblick. 

Samma tillgångsdata kan även 
presenteras i ett cirkeldiagram för  
enkel visualisering.

FileMaker-rapport

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app  

Rapportlektion i Kurs om 
anpassade appar 201

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/report-layouts
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Skapa 
säkerhet

- Stegen till att bygga en 
anpassad app 

- Lär dig om databaser 

- Designa användargränssnitt 

- Designa datamodell 

- Importera data 

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet

- Testa din app
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Rollbaserad säkerhet: Vem ska använda appen?

Identitet
Autentisering verifierar användarens  
identitet. Användaren skapar ett konto 
som innehåller ett användarnamn  
och lösenord så att bara definierade 
användare kan komma åt appen. 

Åtkomstkontroll
I FileMaker Pro kan du ange behörighet 
för varje användare genom att skapa 
behörighetsuppsättningar och koppla 
dem till specifika användarkonton. 
Behörighetsuppsättningarna styr vad 
en användare kan göra. De avgör till 
exempel vilka data en användare kan 
visa, skapa, redigera och radera. Den 
ger även kontroll över layouter, scripts 
och andra inställningar.

Funktion

Layout

Chefen har 
åtkomst till alla tre 
layouter medan 
den anställda för 
datainmatning 
bara har åtkomst 
till en och den 
fältanställda har 
åtkomst till två 
layouter.

FileMaker Training Series: 
Grunderna, lektion 18

FileMaker Training Series: 
Avancerad modul 7

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app  

Chefsrapport

Formulär för 
datainmatning

Instrumentpanel för 
fältarbetare

Chef Anställd för 
datainmatning Fältanställd

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=sv
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Rollbaserad säkerhet: behörighetsuppsättningar

Varje ny FileMaker-app som du skapar har tre fördefinierade 
behörighetsuppsättningar: 

Fullständig åtkomst
Användaren har fullständig åtkomst till filen. 

Endast datainmatning
Användaren kan visa, skapa, redigera och radera poster samt 
importera och exportera data. 

Skrivskyddad 
Användaren kan visa poster och exportera data. 

För att uppfylla affärsbehoven bättre kan du definiera ytterligare, 
anpassade behörighetsuppsättningar för detaljerad kontroll över 
vad en användare kan göra.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app  

Kurs om anpassade appar 201 Kurs om anpassade appar 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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Hantera konton lokalt eller externt

FileMaker erbjuder två typer av konton: lokala och externa. Du kan hantera dem inifrån 
varje enskild FileMaker-fil eller externt från en katalogtjänst. 

Lokala konton definieras inifrån själva FileMaker Pro-databasfilen. Du kan ha så många 
som du vill och du kan använda scripts för att skapa och ändra dem automatiskt. 

Externa konton skapas i ett externt system, vanligtvis Active Directory, Open Directory 
eller OAuth, så att autentiseringen kan hanteras av en IT-administratör.

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app  
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Diagram över säkerhet på hög nivå

FileMaker-plattformen 
använder en enhetlig 
säkerhetsmodell där den 
säkerhet du anger för en 
app tillämpas för iPad, 
iPhone, Windows, Mac 
och webben.  FileMaker  

Server

Appar för webb- 
läsare som 
använder  
 FileMaker 
WebDirect

Appar för Mac  
och Windows  
som använder  
FileMaker Pro

Appar för iOS 
som använder 
FileMaker Go

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 

Extern 
autentise-

ringsserver
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Se till att dina data är säkra i vila och på väg

FileMaker Pro Advanced erbjuder kryptering i vila, vilket skyddar all information som 
finns lagrad på servern, inom en given FileMaker-app, så att endast behöriga användare 
kan komma åt den. Detta är utöver den kontobaserade säkerhet vi diskuterade tidigare. 

FileMaker Server använder SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att kryptera kopplingar 
mellan FileMaker Server och dess FileMaker Pro- och FileMaker Go-klienter samt mellan 
Web Publishing Engine och dess FileMaker WebDirect-klienter och klienter för anpassad 
webbpublicering. Det bidrar till att den värdbaserade kommunikationen hålls privat.

FileMaker Säkerhet

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/sv/security/
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Testa din  
app

- Lär dig om databaser 

- Designa användargränssnitt 

- Designa datamodell 

- Importera data 

- Integrera andra datakällor 

- Skapa affärslogik och designa 
arbetsflöde 

- Skapa säkerhet 

- Testa din app
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När du har byggt appen bör du testa designen 
med dem som ska använda den. 

Testningen är en process där man får gå tillbaka 
många gånger och det är ett avgörande steg i att 
bygga appen. Testresultaten avgör om du behöver 
upprepa en annan cykel i designprocessen innan 
du går vidare till steget Driftsätta.

Implementera 
användarnas  

feedback

Gå tillbaka och testa 
designen med 
användarna AnvändareTesta din app

Testa din app

Stegen till att bygga en anpassad app • Lär dig om databaser • Designa datamodell • Designa användargränssnitt • Importera data • Integrera andra datakällor • Skapa affärslogik och designa arbetsflöde • Skapa säkerhet • Testa din app 



Börja dela din app med vår nästa handbok: 

Driftsätta 
En stegvis guide som hjälper dig att avgöra hur du ska driftsätta din nya app med 
FileMaker-plattformen.


