
Implantar
Um guia passo a passo para 
implantar com êxito seu novo 
aplicativo com a plataforma 
FileMaker



Compartilhe o app 
personalizado com a 
sua equipe! 
Agora que você já usou o guia Planejar para definir os 
requisitos do seu app personalizado e o guia Criar para 
desenvolvê-lo, você está pronto para considerar as 
opções de hospedagem. É hora de avaliar suas 
necessidades e determinar qual plataforma de 
hospedagem é a mais adequada e como fazer a 
implantação. 

Este guia traz as etapas para escolher uma solução e 
implantar o seu app personalizado usando a plataforma 
FileMaker.
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Crie apps personalizados perfeitos  
para conectar a sua equipe à empresa. 
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Compartilhe o seu app 
personalizado usando a 
plataforma FileMaker   
Este livro digital é a última de uma 
série de três partes que aborda as 
etapas para planejar, criar e implantar 
um app personalizado usando a 
plataforma FileMaker. 

Use este guia para ajudá-lo a decidir 
de quais produtos você precisará 
para implantar com êxito seu app 
personalizado com sua equipe.
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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 princípios, ilustrados em  
três guias separados, o orientam 
decipelo 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.

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Plataforma 
FileMaker 
visão geral

- Visão geral da Plataforma 
FileMaker

- Determine a estratégia de 
implantação 

- Implante em FileMaker Cloud 
- Implante em FileMaker Server 
- Considerações para os 

administradores de sistema
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Visão geral da Plataforma FileMaker
Seus aplicativos FileMaker são hospedados no FileMaker Cloud ou no FileMaker Server. O FileMaker Pro e o FileMaker Pro Advanced 
permitem que você se conecte a partir de desktops Mac ou Windows. O FileMaker Go permite que você se conecte a partir de 
dispositivos iPad e iPhone. O FileMaker WebDirect permite que você use seu aplicativo hospedado por meio de um navegador. 

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro / FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud 

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Determine a 
estratégia de 
implantação 

- Visão geral da Plataforma 
FileMaker 

- Determine a estratégia de 
implantação

- Implante em FileMaker Cloud 
- Implante em FileMaker Server 
- Considerações para os 

administradores de sistema
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Estratégia de implantação

O termo “implantação” se refere às diversas tecnologias, infraestruturas e técnicas 
usadas pelos desenvolvedores para disponibilizar apps aos usuários. 

Também se refere às práticas e procedimentos padrão pelos quais um aplicativo 
FileMaker hospedado (compartilhado) é atualizado e mantido em execução, incluindo 
uma estratégia de backup para fins de recuperação de desastres. 

Desenvolver a sua estratégia de implantação é uma parte fundamental da criação de 
um app, e isso deve ser feito no início do processo.

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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O que é um arquivo hospedado?
Os arquivos hospedados permitem que várias pessoas vejam e 
compartilhem os mesmos dados. 
  
Quando um arquivo é hospedado no FileMaker Cloud ou no 
FileMaker Server, você pode compartilhar informações com 
segurança entre os usuários do FileMaker Pro, do FileMaker Go 
e do FileMaker WebDirect. 

Com um arquivo hospedado, é possível:
- Monitorar e administrar apps personalizados 
- Automatizar backups para recuperação de desastres 
- Proteger seus dados por criptografia SSL 
- Fornecer dimensionamento robusto e resiliência de rede 
- Implantar aplicativos interativos em desktops, dispositivos  

iOS e na web 
- Ver o sistema e o desempenho do app personalizado com  

um Admin Console 
- Resolver problemas com estatísticas e registros 
- Fazer a integração com ODBC, JDBC e XML

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro / FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud 

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Implantando aplicativos: FileMaker Server ou FileMaker Cloud

Decida qual é a ferramenta certa para você: 

Compare o FileMaker Server com o FileMaker Cloud

FileMaker Server

O FileMaker Server é um software para servidores rápido e 
confiável para compartilhar e manter apps personalizados com 
segurança. Trata-se de um aplicativo de software separado, 
executado em uma máquina dedicada (na sua empresa ou 
remotamente via uma plataforma de computação em nuvem, 
como Amazon Web Services (AWS), Azure ou Google Cloud).  
O FileMaker Server oferece acesso 24 horas, backups 
automáticos e recursos avançados de segurança. Se for 
necessário utilizar PHP para publicação na web, use o 
FileMaker Server. 

É possível continuar usando o FileMaker Server se ele estiver 
adequado às suas necessidades.

FileMaker Cloud

O FileMaker Cloud oferece a simplicidade, o desempenho e a 
confiabilidade que você espera com o FileMaker Server, sem 
precisar gastar tempo e recursos implantando e fazendo a 
manutenção de um servidor. O FileMaker Cloud garante 
sobrecarga administrativa mínima, custos iniciais baixos, 
implantação rápida e escalabilidade instantânea. 

Compartilhe informações facilmente com a sua equipe na 
nuvem. O FileMaker Cloud oferece acesso seguro e confiável 
a seus apps personalizados.

FileMaker Cloud FileMaker Server

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/compare.html
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-server/
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O FileMaker Cloud oferece: 
- Hospedagem na nuvem fornecida pelo Amazon Web Services (AWS) 
- Sobrecarga administrativa mínima 
- Custos iniciais baixos 
- Implantação rápida 
- Escalabilidade instantânea 
- Manutenção automática para manter seu sistema ajustado 
- Backups automáticos para recuperação de desastres 
- Notificações proativas do desempenho do sistema, do uso da capacidade e da 

disponibilidade de atualizações 
- Integração com ODBC/JDBC e a API de dados FileMaker baseada em REST 

- Suporte à autenticação via provedores de identidade OAuth 2.0 

Quais são os benefícios do FileMaker Cloud?

FileMaker Cloud FileMaker Cloud Perguntas frequentes Especificações técnicas do FileMaker Cloud

FileMaker Cloud

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/en/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/specifications.html
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O FileMaker Cloud é a ferramenta certa para você?
Você consegue se identificar com uma ou mais destas situações?

FileMaker Cloud FileMaker Cloud Perguntas frequentes Especificações técnicas do FileMaker Cloud13

Se a sua resposta foi afirmativa para qualquer um desses cenários, o FileMaker Cloud pode ser a ferramenta certa para você.

Você precisa controlar as despesas iniciais de hardware

Você não possui recursos administrativos o suficiente para a manutenção e monitoramento contínuo do servidor

Você têm necessidade de escalonar sua implantação com urgência ou em determinados períodos

Você deseja proteger seus dados com o armazenamento externo em casos de emergência

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/br/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/specifications.html
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Com o FileMaker Server, você pode: 
- Hospedar seus arquivos na sua empresa ou em uma plataforma de computação na 

nuvem de sua escolha 

- Monitorar e administrar apps personalizados remotamente 

- Ter controle avançado das opções de backup automatizado  

- Dimensionar usando uma implantação de várias máquinas  

- Definir scripts para serem executados de acordo com uma programação 

- Fornecer dimensionamento robusto e resiliência de rede 

- Implantar apps interativos na web  com a publicação na web personalizada 

- Resolver problemas com estatísticas e registros 

- Integrar com ODBC/JDBC,XML e a FileMaker Data API baseada em REST 

- Os usuários podem autenticar via provedores de identidade do OAuth 2.0, Open 
Directory ou Active Directory

Quais são os benefícios de usar o FileMaker Server?

FileMaker Server

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Avalie fontes de dados para FileMaker Cloud

As seguintes fontes de dados ESS são compatíveis  
com FileMaker Cloud e FileMaker Server:
- MS SQL Server 2016 

- MS SQL Server 2014 

- MS SQL Server 2012 SP1 

- MySQL 5.7.14 Community Edition (gratuito) 

- Oracle 12c R1 

- Oracle 11g R2 

O FileMaker Server também é compatível com:
- IBM i 7.1 (AS/400) 

- IBM DB2 10.5 

- PostgreSQL 9.4.4

FileMaker Cloud, FileMaker Server e integrações de dados
Um dos benefícios de hospedar seu aplicativo FileMaker é a capacidade de integração com fontes de dados externas. As fontes 
de acesso diferem um pouco quando seu aplicativo está hospedado no FileMaker Server em comparação com o FileMaker Cloud.

Os seguintes drivers ODBC para Linux são compatíveis  
com FileMaker Cloud:
- Microsoft SQL ODBC Driver 13.1.9.1-1 (64 bits) 

- MySQL Connector/ODBC 5.2.5-6.el7 (64 bits) 

- Oracle Instant Client 12.2.0.1.0 (64 bits)

CSV MySQL

Banco de dados

XML

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Determine o método de autenticação

Escolha um método de autenticação
O FileMaker Pro permite definir contas locais ou usar contas externas com autenticação 
externa pelo Open Directory, Active Directory e OAuth. Determine o melhor método para a 
sua empresa com a sua equipe de TI. 

Considerações sobre OAuth
O FileMaker Cloud 1.16.0. e o FileMaker Server 16 dão suporte à integração com 
provedores OAuth Amazon, Google e Microsoft. 

Suporte para  
senhas criptografadas

Autenticação externa para 
clientes de banco de dados Configurando OAuth

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11710
https://www.filemaker.com/help/16/fms/en/index.html#page/fms/config_auth_db.html
https://www.filemaker.com/help/16/fms/en/index.html#page/fms/config_auth_oauth.htmlwwconnect_header
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Os apps do FileMaker são preparados para SSL

Obtenha o certificado SSL
Os produtos FileMaker incluem certificado SSL somente para uso em testes. Para ambientes 
de produção, você deve comprar um certificado personalizado compatível de terceiros. 

O FileMaker Cloud fornece 90 dias de avaliação do certificado Comodo SSL. Você pode 
renovar o nome de host e o certificado Comodo clicando no botão de renovação no Admin 
Console do FileMaker Cloud para comprar pela FileMaker Store. Ou importe um outro 
certificado personalizado comprado diretamente da autoridade certificada.

Segurança e SSL 
de rede do FileMaker

Certificados SSL 
compatíveis

Criptografia 
em repouso

Suporte para  
senhas criptografadas

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/14176
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11413
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13783
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11710
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Estendendo a disponibilidade dos apps

Tipo de clientes Testado Teórico Testado Teórico

FileMaker Pro 250 Irrestrito†* 500 Irrestrito*

FileMaker Pro (para Conexões de usuário) 100 100 500 500

FileMaker Go 100 100 500 500

FileMaker WebDirect 100 100 500 500

Publicação na Web personalizada (CWP)** NA NA 500 2000

FileMaker Data API 100 100 500 1000

ODBC/JDBC 50 Irrestrito†* 50 Irrestrito*

†As conexões são limitadas somente pelo tipo de instância do Amazon EC2 e pelo design do aplicativo. 
*As conexões são limitadas apenas por hardware, design do aplicativo, sistema operacional ou acordo de licenciamento. 
**A Publicação na web personalizada (CWP, Custom Web Publishing) é baseada em eventos simultâneos de solicitação, em vez de conexões persistentes.

FileMaker Cloud FileMaker Server
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Implante em 
FileMaker Cloud

- Visão geral da Plataforma 
FileMaker 

- Determine a estratégia de 
implantação 

- Implante em FileMaker Cloud
- Implante em FileMaker Server 
- Considerações para os 

administradores de sistema
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Comprar o software FileMaker Cloud

- Comprar uma licença do FileMaker: traga sua própria licença (BYOL) do FileMaker Cloud para AWS. Comprada da 
FileMaker, Inc. e cobrada anualmente, com conexões disponíveis nas seguintes faixas: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,  
50, 75 e 100. 

- Comprar uma licença do AWS Marketplace: compre uma licença do AWS por hora ou ano, cobrada mensal ou anualmente, 
com conexões disponíveis nas seguintes faixas: 5, 10, 25 e 100. 

E 

Comprar serviços do AWS

- O FileMaker Cloud inclui a compra do Amazon EC2. 

- Todas as compras vêm com 40 GB de Elastic Block Storage, com armazenamento adicional disponível para compra. 

- A transferência de dados do AWS para a Internet é cobrada de acordo com o uso. 

- As primeiras 1.000 notificações de email de cada mês estão incluídas em sua compra.  Quantidades acima de 1.000 emails 
por mês serão cobradas de acordo com o uso. 

- Os serviços do AWS são cobrados separadamente pelo AWS todo mês.

Para usar o FileMaker Cloud, é necessário:

Como comprar Serviços do AWS Software FileMaker Cloud

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Selecione uma das quatro opções de compra do FileMaker Cloud.

Opções de compra do FileMaker Cloud

Como comprar Processo de compra

Traga sua própria licença (BYOL)
Comprar 
no AWS

ou

Compre uma nova 
licença pela 

FileMaker, Inc.

Traga sua licença 
anual existente para 
o AWS por meio da 

opção BYOL

Converta a sua 
licença perpétua 
existente e traga 

para o AWS

Compre uma nova 
licença no AWS 

Marketplace

1 2 3 4

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Definições e detalhes do AWS
Amazon EC2 

- Ambiente virtual de computação para executar seu app personalizado. 

- O tamanho necessário da instância varia de acordo com a quantidade necessária de potência de 
processamento, memória e capacidade de rede para você executar os apps personalizados.  

Elastic Block Storage (EBS)
- Todas as compras vêm com 40 GB. É possível comprar armazenamento adicional em incrementos 

de 20 GB. 

- Usado para a versão primária ativa do seu app personalizado, arquivos de configuração, plug-ins e 
qualquer outra informação de configuração.  

- Usado para salvar backups pontuais, chamados de “instantâneos”, dos seus dados. 

Transferência de dados 
- Transferência de dados do AWS para a Internet, chamada de "transferência externa de dados".  

- A transferência de dados é cobrada de acordo com o uso e pode variar mensalmente. 

Emails
- Notificações enviadas pelo Admin Console do FileMaker Cloud. 

- As primeiras 1.000 notificações de email de cada mês estão incluídas em sua compra.  

- Quantidades acima de 1.000 emails por mês serão cobradas de acordo com o uso. 

Serviços do AWS

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
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Backups do FileMaker Cloud

Serviços do AWS

Backups automáticos – Os backups são executados automaticamente a cada 20 minutos, 
e o sistema armazena uma semana de backups por vez. Você também pode criar e salvar 
backups a qualquer momento. 

Os backups do FileMaker Cloud são instantâneos de todo o seu volume de armazenamento: 
bancos de dados, dados, configurações e registros. 

Também é possível restaurar os dados de qualquer backup salvo, ou de apenas um simples 
arquivo ou conjunto específico de registros desse backup.

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
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FileMaker Cloud em vídeos

Guia de primeiros passos do FileMaker CloudFileMaker Cloud FileMaker Cloud Perguntas frequentes

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://fmhelp.filemaker.com/cloud/16/en/fmcgsg-aws/
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/br/purchase/store/faq-cloud.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvKnBkQSCeSIsLqWggZmut0P2o0YIYUZ
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Implante em 
FileMaker Server

- Visão geral da Plataforma 
FileMaker 

- Determine a estratégia de 
implantação 

- Implante em FileMaker Cloud 
- Implante em FileMaker Server
- Considerações para os 

administradores de sistema
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Determine a melhor implantação de servidor

Na instalação do FileMaker Server, mais três componentes serão instalados:  
1. Servidor de banco de dados 
2. Mecanismo de publicação na Web 
3. Servidor Web 

Você poderá escolher entre instalar todos os três em uma única máquina ou cada um 
em uma máquina diferente. Caso sinta que haverá um volume alto de publicações na 
web, pense em instalar o Mecanismo de publicação na Web e o Servidor Web em uma 
máquina separada para obter um desempenho melhor.

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Implantação em uma máquina
O Servidor Web fornece conteúdo por meio de clientes de publicação na Web, hospeda o aplicativo Admin 
Console baseado na Web e lida com tarefas de transferência de dados. 

O diagrama abaixo mostra os principais componentes do servidor em uma implantação em uma única máquina.

Determine as opções de hardware

Primeiros passos -  
Capítulos 2 e 3

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Determine as opções de hardware

Primeiros passos - 
Capítulos 2 e 3

Implantação em várias máquinas
A implantação em várias máquinas separa todos os componentes relacionados à publicação na Web a partir do 
Servidor de banco de dados. Para implementações em Web Direct, é possível adicionar até cinco máquinas 
subordinadas conforme necessário para acomodar clientes Web Direct. 

O diagrama abaixo mostra os principais componentes do servidor em uma implantação em duas máquinas.

Máquinas 2, 3 etc. (subordinadas)

Máquinas 1 (mestre)

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Uma máquina, duas máquinas ou mais?

Use a tabela a seguir como guia para as suas opções de implantação.

Qual será o uso? Qual implantação é ideal para suas necessidades

Somente clientes do FileMaker Uma única máquina somente com Servidor de banco de dados. Nenhum benefício com a implantação  
de duas máquinas.

Desenvolvimento e teste de apps Uma única máquina com ou sem Mecanismo de publicação na Web. Nenhum benefício com a 
implantação de duas máquinas.

Clientes do FileMaker e publicação 
moderada na Web

Uma única máquina com o Servidor de banco de dados e Mecanismo de publicação na Web.  
Oferece desempenho confiável para publicação na web na maioria dos ambientes. Se houver aumento  
no volume de publicações na Web, você pode estender para uma implantação em duas máquinas.

Clientes do FileMaker e volume alto de 
publicação na Web

Duas máquinas. Implante o Servidor de banco de dados na máquina mestre. Implante o Mecanismo de 
publicação na Web e o Servidor Web em uma máquina subordinada.

Usuários FileMaker Web Direct em mais 
de 100 conexões

A cada 100 usuários FileMaker WebDirect, uma máquina subordinada adicional pode ser implantada em 
no máximo 5 máquinas subordinadas (500 conexões de usuário FileMaker WebDirect).

Primeiros passos

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Diferente do FileMaker Cloud
O FileMaker Cloud é um serviço de hospedagem fornecido pela 
FileMaker, Inc. via AWS Cloud para ajudar você a implantar seus 
apps personalizados com rapidez e facilidade. 

O FileMaker Server é um software que você pode instalar em 
uma ou mais máquinas, na sua empresa ou remotamente  
(em um servidor em nuvem), para hospedar seus apps 
personalizados. 

O FileMaker Server tem recursos ligeiramente diferentes do 
FileMaker Cloud, conforme descrito neste documento e pelos 
recursos listados abaixo.

Executando o FileMaker Server em um servidor em nuvem

Servidor FileMaker local vs. em nuvem
Com a instalação do FileMaker Server em um servidor em 
nuvem, você terá os recursos do FileMaker Server e os 
benefícios de qualquer plataforma da nuvem, sem depender  
de hardware adicional. Desta forma, você pode “acelerar” um 
servidor avançado com ainda mais rapidez, por exemplo. 

No entanto, algumas funções do FileMaker Server ficam mais 
complicadas quando hospedadas na nuvem, como a integração 
com servidores ou fontes de dados que estão na sua rede local, 
por trás do seu firewall.  

Compare o FileMaker Server com o FileMaker Cloud

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Para um desempenho ideal no FileMaker Server

- Execute o FileMaker Server em uma máquina dedicada para que ela seja reservada 
para uso como servidor de banco de dados. 

- Gerencie ou limite o tráfego de outras redes quando o FileMaker Server estiver 
hospedando vários clientes ou uma grande quantidade de arquivos. 

- Avalie e instale a capacidade necessária para seus apps e outros processos 
executados paralelamente ao FileMaker Server. 

- Verifique se as velocidades de upload e download do sistema atendem às suas 
necessidades.

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Determine a estratégia de backup

É essencial fazer backup dos seus dados regularmente. A frequência do backup 
(por hora, dia, várias vezes por semana etc.) depende da velocidade de alteração 
dos dados, da quantidade de dados que você perderia e da dificuldade de uma 
recriação, caso os dados sejam corrompidos ou perdidos. 

Com o FileMaker Server, há três opções disponíveis: 

- Backups programados 
- Backups progressivos 

Criando backups

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/7464
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Backups do FileMaker Server

Backup é uma cópia de um arquivo de banco de dados que  
pode ser usada se o original for perdido, danificado ou se ficar 
irrecuperável. O FileMaker Server oferece a opção de criar um 
backup completo dos seus arquivos em um horário programado. 
Você também pode manter backups progressivos, que são 
atualizados de forma incremental conforme os seus arquivos  
são alterados. 

Backups programados
Programe backups completos dos arquivos sempre que possível 
sem afetar negativamente o desempenho do seu app para os 
usuários. Isso deve acontecer pelo menos uma vez a cada  
24 horas. 

Backups progressivos
Os backups progressivos complementam seus backups completos 
copiando apenas elementos do arquivo hospedado que mudaram 
desde o último intervalo. Por ser mais leve, esse processo pode ser 
executado com frequência sem impactar os usuários. 

Backups terceirizados
Não use software de terceiros para bancos de dados enquanto eles 
estiverem ativos e em execução. Isso pode prejudicar seriamente a 
estabilidade dos arquivos do banco de dados, podendo corrompê-
los ou causar outros danos irreversíveis. No entanto, você deve 
usar um software de terceiros para arquivar com segurança seus 
arquivos de backup FileMaker em uma unidade separada para 
redundância adicional.

Criando backups
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Planejar o rollover do servidor

Um servidor standby é uma cópia recente do FileMaker Server que está pronta para ser ativada em caso de falha 
de hardware ou software, ou falha programada no servidor primário. Essa cópia pode ser usada como substituição 
se o servidor primário não puder ser recuperado, ou usada apenas temporariamente ao executar atualizações no 
servidor primário. 

Um servidor em espera não hospeda bancos de dados para clientes, mas está pronto para substituir o servidor 
primário quando necessário.

Primeiros passos -  
Capítulo 9

FileMaker Server Servidor duplicado
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FileMaker Server em vídeos
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O que discutir com seu administrador de sistema

Requisitos de hardware e software

Verifique se você tem o hardware e o software adequados para que a plataforma  
FileMaker trabalhe com eficiência.

Verifique se você tem o processador, a memória, a LAN, a WAN e o subsistema de  
disco corretos.

Verifique se os usuários estão usando um SO compatível.

Certifique-se de ter as ferramentas de monitoramento de desempenho para o  
FileMaker Server.

Verifique se o software antivírus está desativado durante a instalação do servidor.

Verifique se qualquer digitalização no acesso está desativada enquanto os arquivos  
estão hospedados.

Especificações técnicas  
do FileMaker Server

Compartilhamento de soluções 
em uma WAN

Configuração de rede

Verifique o número de usuários que acessarão o app ao mesmo tempo. Verifique o 
número de Conexões de usuário.

Verifique a disponibilidade de porta para obter o melhor desempenho do  
FileMaker Server.

Decida se você vai configurar um servidor em espera para failover e recuperação  
de desastres.

Determine se você precisará de ajuda para encaminhar as portas 5003, 80 e 443  
no roteador.

Conexão do FileMaker Go  
a uma solução hospedada

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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O que discutir com seu administrador de sistema

Conectividade

Verifique se os usuários precisam se conectar a uma fonte de dados SQL externa.

Avalie se você permitirá o compartilhamento de dados via ODBC, JDBC, XML e/ou 
FileMaker Data API (REST).

Introdução a fontes  
SQL externas

Visão geral da integração 
ODBC/JDBC

Acessando externas  
fontes de dados SQL

Implantação

Determine como os usuários acessarão seu app, por desktop, dispositivo móvel e/ou 
navegador.

Decida se você vai instalar o FileMaker Server em uma, duas ou mais máquinas.

Defina o tipo de plano de dados que deseja configurar para acomodar usuários móveis.

Decida se você precisará de um software de de terceiros.

Conectando o FileMaker Go 
a uma solução hospedada

Segurança

Decida se você vai implementar autenticação interna ou externa (Active Directory,  
Open Directory ou OAuth).

Determine se você precisará de um certificado SSL.

Visão geral da Plataforma FileMaker • Determine a estratégia de implantação • Implante em FileMaker Cloud • Implante em FileMaker Server • Considerações para os administradores de sistema
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Próximos passos

Para obter uma lista útil de recursos de introdução à plataforma FileMaker, acesse: 

Centro de aprendizagem FileMaker 

Para que a sua equipe comece a usar a plataforma FileMaker, entre em contato conosco: 

www.filemaker.com/br/company/intl/
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