
Implementeren
Een stapsgewijze handleiding  
voor een geslaagde implementatie 
van uw nieuwe app met het 
FileMaker Platform



Deel uw app op maat 
met uw team! 
Eerst hebt u de handleiding Plannen gebruikt om uw 
vereisten voor een app op maat te definiëren, dan hebt  
u de handleiding Maken gebruikt om uw app op maat  
te maken en nu bent u klaar om de hostingopties te 
overwegen. Het is tijd om uw behoeften te evalueren en  
te bepalen welk hostingplatform de beste optie is voor u 
en hoe u een implementatie met de gewenste optie in 
gang zet. 

In deze handleiding begeleiden we u door de stappen 
voor het maken van een keuze en voor het implementeren 
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. 
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Deel uw app op maat met 
het FileMaker Platform   
Dit e-book is het laatste van een 
driedelige reeks waarin wordt 
besproken welke stappen u moet 
volgen voor het plannen, maken  
en implementeren van een app  
op maat met behulp van het 
FileMaker Platform. 

Gebruik deze handleiding als hulp  
om te beslissen welke producten u 
nodig hebt om uw app op maat met 
succes in te zetten voor uw team.
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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 principes, 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.

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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Overzicht van FileMaker Platform
Uw FileMaker-apps worden via FileMaker Cloud of FileMaker Server gehost. FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced geven u de 
mogelijkheid om verbinding te maken vanaf Mac- of Windows-desktops. Met FileMaker Go kunt u verbinding maken vanaf iPads en 
iPhones. FileMaker WebDirect laat u de gehoste app openen via een webbrowser. 

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro / FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud 

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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Strategie voor implementatie

De term ‘implementatie’ verwijst naar de diverse technologieën, infrastructuur en 
technieken die ontwikkelaars gebruiken om apps beschikbaar te maken voor gebruikers. 

De term verwijst ook naar de standaardpraktijken en -procedures waarmee een gehoste 
(gedeelde) FileMaker-app wordt onderhouden en actief wordt gehouden, inclusief een 
back-upstrategie voor een eventueel noodherstel. 

De ontwikkeling van uw implementatiestrategie is een integraal onderdeel van het 
ontwerp van een app en moet in de beginfase van het ontwerp gebeuren.

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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Wat is een gehost bestand?
Dankzij gehoste bestanden kunnen meerdere personen 
dezelfde gegevens bekijken en delen. 
  
Wanneer een bestand wordt gehost met FileMaker Cloud of 
FileMaker Server, kunt u informatie veilig delen met gebruikers 
van FileMaker Pro, FileMaker Go en FileMaker WebDirect. 

Met een gehost bestand kunt u:
- Apps op maat monitoren en beheren 
- Back-ups voor een noodherstel automatiseren 
- Uw gegevens beveiligen met SSL-codering 
- Een krachtige schaalbaarheid en een hoog herstelvermogen 

voor het netwerk voorzien 
- Interactieve apps inzetten op desktops, iOS-apparaten en 

het internet 
- De prestaties van het systeem en de app op maat bekijken 
- Problemen oplossen dankzij statistieken en logs 
- Een integratie met ODBC/JDBC uitvoeren

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro / FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud 

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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FileMaker-apps implementeren: FileMaker Server of FileMaker Cloud

Beslis wat de beste optie is voor u: 

FileMaker Server vergelijken met FileMaker Cloud

FileMaker Server

FileMaker Server is snelle en betrouwbare serversoftware voor 
het veilig delen en onderhouden van apps op maat. Het is een 
apart softwareprogramma dat op een specifieke computer  
werkt (hetzij on-premise hetzij op afstand via een platform voor 
gegevensverwerking in de cloud, zoals Amazon Web Services 
(AWS), Azure of Google Cloud). FileMaker Server biedt 
vierentwintig uur per dag toegang, maakt automatisch back-ups 
en beschikt over krachtige beveiligingsfuncties. Als u PHP voor 
webpublicatie nodig hebt, moet u FileMaker Server gebruiken. 

U wilt wellicht FileMaker Server verder gebruiken als u het 
momenteel gebruikt en u er tevreden over bent.

FileMaker Cloud 

FileMaker Cloud biedt de eenvoud, prestaties en 
betrouwbaarheid die u van FileMaker Server verwacht,  
zonder tijd en middelen te hoeven steken in het implementeren 
en onderhouden van een server. FileMaker Cloud biedt 
minimale administratieve kosten, lage instapkosten, een snelle 
implementatie en een directe schaalbaarheid. 

Deel eenvoudig informatie met uw team in de cloud. 
FileMaker Cloud is een veilige methode voor betrouwbare 
toegang tot uw apps op maat.

FileMaker Cloud FileMaker Server

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/compare.html
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-server/
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FileMaker Cloud biedt: 
- Cloudhosting door Amazon Web Services (AWS) 
- Minimale administratieve kosten 
- Kleine initiële investering 
- Snelle implementatie 
- Directe schaalbaarheid 
- Automatisch onderhoud om de goede werking van uw systeem te verzekeren 
- Automatische back-ups voor een noodherstel 
- Proactieve meldingen over systeemprestaties, gebruikte capaciteit en beschikbare updates 
- Een integratie met ODBC/JDBC en de op REST gebaseerde FileMaker Data API 

- Ondersteuning voor verificatie via OAuth 2.0-identiteitsproviders 

Welke voordelen biedt FileMaker Cloud?

FileMaker Cloud FileMaker Cloud Veelgestelde vragen Technische specificaties van FileMaker Cloud

FileMaker Cloud

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/nl/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/specifications.html
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Is FileMaker Cloud de beste optie voor u?
Herkent u een of meer van deze situaties?

FileMaker Cloud FileMaker Cloud Veelgestelde vragen Technische specificaties 
van FileMaker Cloud13

Als u op een of meer van deze scenario’s ja hebt geantwoord, is FileMaker Cloud mogelijk iets voor u.

U moet de initiële hardwarekosten in de hand houden

U hebt niet genoeg administratieve middelen voor doorlopend serveronderhoud  en monitoring

U moet uw implementatie direct of voor een bepaalde periode kunnen schalen

U wilt uw gegevens beschermen door deze op een andere locatie op te slaan voor noodgevallen

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/nl/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/specifications.html
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Met FileMaker Server kunt u: 
- Uw bestanden on-premise of op een platform voor gegevensverwerking in de cloud hosten 

- Apps op maat controleren en beheren op afstand 

- Een meer verfijnde controle over opties voor automatische back-ups verkrijgen  

- Uitbreiden door implementatie met meerdere computers te gebruiken  

- De uitvoering van scripts volgens een schema instellen 

- Een krachtige schaalbaarheid en een hoog herstelvermogen voor het netwerk voorzien 

- Interactieve apps inzetten op het internet  met Custom Web Publishing 

- Problemen oplossen dankzij statistieken en logs 

- Een integratie met ODBC/JDBC uitvoeren, of met XML en de op REST gebaseerde 
FileMaker Data API 

- Gebruikers kunnen hun identiteit verifiëren via Active Directory, Open Directory of  
OAuth 2.0-identiteitsproviders

Welke voordelen biedt FileMaker Server?

FileMaker Server

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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Denk na over gegevensbronnen voor 
FileMaker Cloud

De volgende ESS-gegevensbronnen worden door 
FileMaker Cloud en FileMaker Server ondersteund:
- MS SQL Server 2016 

- MS SQL Server 2014 

- MS SQL Server 2012 SP1 

- MySQL 5.7.14 Community Edition (gratis) 

- Oracle 12c R1 

- Oracle 11g R2 

FileMaker Server ondersteunt ook:
- IBM i 7.1 (AS/400) 

- IBM DB2 10.5 

- PostgreSQL 9.4.4

FileMaker Cloud, FileMaker Server en gegevensintegraties
Een van de voordelen van het hosten van uw FileMaker-app is de mogelijkheid om die met externe gegevensbronnen te integreren. 
De bronnen die u kunt benutten verschillen enigszins als uw app wordt gehost met FileMaker Server in plaats van FileMaker Cloud.

De volgende Linux ODBC-stuurprogramma’s worden 
ondersteund door FileMaker Cloud:
- Microsoft SQL ODBC-stuurprogramma 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

Database

XML

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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Bepaal de methode voor identiteitscontrole

Een methode voor identiteitscontrole kiezen
Met FileMaker Pro kunt u lokale accounts definiëren of externe accounts gebruiken die 
een externe identiteitscontrole via Open Directory, Active Directory of OAuth toepassen. 
Raadpleeg uw IT-team om de beste methode te bepalen voor uw team. 

Overwegingen bij OAuth
FileMaker Cloud 1.16.0 en FileMaker Server 16 ondersteunen de integratie met OAuth-
providers Amazon, Google en Microsoft. 

Ondersteuning voor  
gecodeerde wachtwoorden

Externe identiteitscontrole 
voor databaseclients OAuth configureren

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

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/xx/index.html#page/fms/config_auth_oauth.htmlwwconnect_header
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FileMaker-apps zijn klaar voor SSL

SSL-certificaat verkrijgen
SSL-certificaten worden alleen voor testdoeleinden meegeleverd bij FileMaker-producten. 
Voor productieomgevingen moet u een compatibel aangepast certificaat van een derde 
partij aanschaffen. 

FileMaker Cloud biedt een proefperiode van 90 dagen voor het SSL-certificaat van 
Comodo. U kunt de hostnamen en het Comodo-certificaat verlengen door op de knop 
Verlengen in de Admin Console van FileMaker Cloud te klikken om de verlenging in de 
FileMaker Store te kopen. Of importeer een ander aangepast certificaat dat u rechtstreeks 
bij de certificeringsinstantie hebt gekocht.

FileMaker-netwerk- 
beveiliging en SSL

Ondersteunde SSL- 
certificaten

Encryption 
at Rest

Ondersteuning voor  
gecodeerde wachtwoorden

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

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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Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

Breid de beschikbaarheid van uw apps uit

Type clients Getest Theoretisch Getest Theoretisch

FileMaker Pro 250 Onbeperkt†* 500 Onbeperkt*

FileMaker Pro (Gebruikersconnectie) 100 100 500 500

FileMaker Go 100 100 500 500

FileMaker WebDirect 100 100 500 500

Custom Web Publishing (CWP)** N.v.t. N.v.t. 500 2000

FileMaker Data API 100 100 500 1000

ODBC/JDBC 50 Onbeperkt†* 50 Onbeperkt*

†Het aantal verbindingen is afhankelijk van het type Amazon EC2-instantie en het app-ontwerp. 
*Verbindingen zijn alleen beperkt door de hardware, het ontwerp van de app, het besturingssysteem of de licentieovereenkomst. 
** CWP is gebaseerd op gelijktijdige verzoeken en niet op aanhoudende verbindingen.

FileMaker Cloud FileMaker Server
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Implementatie met 
FileMaker Cloud

- Overzicht van FileMaker Platform 
- Bepaal een strategie voor de 

implementatie 
- Implementatie met FileMaker Cloud
- Implementatie met FileMaker Server 
- Overwegingen voor systeem-

beheerders
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Koop FileMaker Cloud-software

- Koop een licentie bij FileMaker: BYOL (Bring Your Own License) van FileMaker Cloud voor AWS. Gekocht bij FileMaker, 
Inc. en jaarlijks gefactureerd, met de volgende beschikbare groepen van verbindingen: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 75 en 100. 

- Koop een licentie bij AWS Marketplace: koop een licentie bij AWS op uur- of jaarbasis, maandelijks of jaarlijks 
gefactureerd, met de volgende beschikbare groepen van verbindingen: 5, 10, 25 en 100. 

EN 

Koop AWS-services

- Amazon EC2 is inbegrepen bij de aankoop van FileMaker Cloud. 

- Alle aankopen hebben 40 GB Elastic Block Storage en extra opslag kan worden gekocht. 

- De gegevensoverdracht van AWS naar het internet wordt gefactureerd naargelang het gebruik. 

- De eerste 1.000 e-mailmeldingen per maand zijn bij de aankoop inbegrepen. Als meer dan 1.000 e-mails per maand 
worden verstuurd, wordt het aantal e-mails boven deze limiet gefactureerd op basis van gebruik. 

- AWS-services worden afzonderlijk per maand gefactureerd door AWS.

Om FileMaker Cloud te gebruiken, moet u het volgende doen:

Kopen AWS-services FileMaker Cloud-software

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Selecteer een van de vier opties voor de aankoop van FileMaker Cloud.

Opties voor aankoop van FileMaker Cloud

Kopen Aankoopproces

BYOL (Bring Your Own License) Koop bij AWSof

Koop een  
nieuwe licentie bij 

FileMaker, Inc.

Zet uw bestaande 
jaarlijkse licentie  
via BYOL over  

naar AWS

Zet uw bestaande 
permanente licentie 
om en zet deze over 

naar AWS

Koop een nieuwe 
licentie bij AWS 

Marketplace

1 2 3 4

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Definitie en details van AWS
Amazon EC2 

- Een virtuele computeromgeving voor het uitvoeren van uw app op maat. 

- De directe, benodigde grootte verschilt naargelang van de hoeveelheid rekenkracht, geheugen en 
netwerkcapaciteit die u nodig hebt om uw apps op maat uit te voeren.  

Elastic Block Storage (EBS)
- Bij alle aankopen is 40 GB inbegrepen. Extra opslag kan in volumes van 20 GB worden gekocht. 

- Gebruikt voor de primaire liveversie van uw app op maat, configuratiebestanden, plug-ins en andere 
configuratiegegevens.  

- Gebruikt voor het opslaan van back-ups van uw gegevens op bepaalde tijdstippen, genaamd “snapshots”. 

Gegevensoverdracht 
- De overdracht van gegevens van AWS naar het internet, genaamd “uitgaande gegevensoverdracht”.  

- De gegevensoverdracht wordt naargelang het gebruik gefactureerd en kan per maand verschillen. 

E-mails
- Meldingen verzonden vanaf de Admin Console van FileMaker Cloud. 

- De eerste 1.000 e-mailmeldingen per maand zijn bij de aankoop inbegrepen.  

- Als meer dan 1.000 e-mails per maand worden verstuurd, wordt het aantal e-mails boven deze limiet 
gefactureerd op basis van gebruik. 

AWS-services

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
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FileMaker Cloud-back-ups

AWS-services

Automatische back-ups – Back-ups worden elke 20 minuten automatisch gemaakt en het 
systeem bewaart telkens back-ups van een hele week. U kunt ook op elk moment een 
back-up handmatig maken en bewaren. 

FileMaker Cloud-back-ups zijn snapshots van uw gehele opslagvolume: de databases, 
gegevens, configuraties en logboeken. 

Met een bewaarde back-up kunt u alle gegevens, een enkel bestand of specifieke records 
uit die back-up herstellen.

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
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FileMaker Cloud in video’s

FileMaker Cloud IntroductiehandleidingFileMaker Cloud FileMaker Cloud Veelgestelde vragen

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

http://fmhelp.filemaker.com/cloud/16/en/fmcgsg-aws/
http://www.filemaker.com/nl/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/nl/purchase/store/faq-cloud.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvKnBkQSCeSIsLqWggZmut0P2o0YIYUZ
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Bepaal de beste serverimplementatie

Tijdens de installatie van FileMaker Server installeert u drie onderdelen:  
1. Database Server 
2. Web Publishing Engine 
3. Webserver 

U mag kiezen of u de drie onderdelen wilt installeren op één computer of alle 
webgedeelten op een afzonderlijke computer. Overweeg om zowel de Web Publishing 
Engine als de Webserver op een afzonderlijke computer te installeren voor betere 
prestaties als u een zwaar belaste webpublicatie verwacht.

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders
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Implementatie met één computer
De Webserver levert de inhoud via clients voor webpublicatie, host de webtoepassing Admin Console en 
behandelt de gegevensoverdracht. 

In het schema hieronder ziet u de belangrijkste serveronderdelen van een implementatie met één computer.

Bepaal de hardwareopties

Aan de slag 
Hoofdstukken 2 en 3

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Bepaal de hardwareopties

Aan de slag 
Hoofdstukken 2 en 3

Implementatie met meerdere computers
Bij een implementatie met meerdere computers worden alle onderdelen die te maken hebben met webpublicatie 
gescheiden van de Database Server. Bij implementaties met WebDirect kunnen indien nodig tot vijf werkcomputers 
worden toegevoegd voor toegang via WebDirect-clients. 

In het schema hieronder ziet u de belangrijkste serveronderdelen van een implementatie met twee computers.

Computers 2, 3, etc. (workers)

Computer 1 (master)

Overzicht van FileMaker Platform • Bepaal een strategie voor de implementatie • Implementatie met FileMaker Cloud • Implementatie met FileMaker Server • Overwegingen voor systeembeheerders

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Eén computer, twee computers of meer?

Gebruik de volgende tabel als hulp bij uw implementatie-opties.

Hoe gaat u de software gebruiken? Welke implementatie voldoet aan uw wensen

Alleen FileMaker-clients Een computer met alleen Database Server. Geen voordeel uit een implementatie met twee 
computers.

Ontwikkelen en testen van apps Een computer met of zonder Web Publishing Engine. Geen voordeel uit een implementatie  
met twee computers.

FileMaker-clients en vrij veel webpublicatie
Eén computer met Database Server en Web Publishing Engine. Levert betrouwbare prestaties 
voor webpublicatie in de meeste omgevingen. U kunt later uitbreiden naar een implementatie 
met twee computers wanneer de webpublicatie meer belast is.

FileMaker-clients en zwaar belaste webpublicatie Twee computers. Implementeer de Database Server op de computer die als ‘master’ werkt. 
Implementeer de Web Publishing Engine en webserver op een computer die als ‘worker’ dient.

Meer dan 100 verbindingen door 
FileMaker Web Direct-gebruikers

Voor iedere 100 FileMaker WebDirect-gebruikers kan een extra computer als ‘worker’ worden 
ingezet, met een maximum van 5 workers (500 FileMaker WebDirect-gebruikersverbindingen).

Aan de slag
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Niet hetzelfde als FileMaker Cloud
FileMaker Cloud is een hostingservice die FileMaker, Inc. via 
AWS Cloud verleent om u te helpen uw op maat gemaakte 
apps snel en eenvoudig te implementeren. 

FileMaker Server is software die u kunt installeren op eigen 
lokale computer(s), of extern op een cloudserver, om uw op 
maat gemaakte apps te hosten. 

FileMaker Server heeft iets andere mogelijkheden dan 
FileMaker Cloud, zoals beschreven in dit document en de 
hieronder vermelde bronnen.

FileMaker Server op een cloudserver uitvoeren

FileMaker Server on-premise vs. cloud
FileMaker Server installeren op een cloudserver geeft u de 
mogelijkheden van FileMaker Server samen met de voordelen 
van een cloudplatform: u hebt geen extra hardware nodig; 
een krachtigere server is sneller opgestart; enzovoort. 

Bepaalde FileMaker Server-functies worden wel ingewikkelder 
wanneer ze in de cloud worden gehost, zoals de integratie 
met servers of met gegevensbronnen achter een firewall in uw 
lokale netwerk.  

FileMaker Server vergelijken met FileMaker Cloud
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Voor optimale prestaties op uw FileMaker Server

- Voer FileMaker Server uit op een specifieke computer zodat deze wordt voorbehouden als 
een databaseserver. 

- Beheer of beperk het overige netwerkverkeer wanneer FileMaker Server vele clients of  
een groot aantal bestanden host. 

- Evalueer en installeer de benodigde capaciteit voor uw apps en voor andere processen die 
tegelijk met FileMaker Server actief zijn. 

- Zorg ervoor dat de upload- en downloadsnelheden van het systeem voldoen aan uw wensen.
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Bepaal een strategie voor reservekopieën

Het is van essentieel belang om regelmatig een reservekopie van uw gegevens te 
maken. De frequentie van de reservekopieën van uw gegevens (om de paar uur, 
elke dag, enkele keren per week of een andere frequentie) hangt af van hoe snel 
uw gegevens wijzigen, hoeveel gegevens u zou verliezen en hoe moeilijk het zou 
zijn om ze opnieuw aan te maken als ze beschadigd raken of verloren gaan. 

Met FileMaker Server hebt u de volgende opties: 

- Geplande back-ups 
- Progressieve back-ups 

Back-ups maken
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FileMaker Server-back-ups
Een back-up is een kopie van een databasebestand die  
kan worden gebruikt als het originele bestand verloren gaat, 
beschadigd raakt of op andere wijze onherstelbaar raakt. 
FileMaker Server biedt de optie om op een gepland tijdstip  
een complete back-up van uw bestanden te maken. U kunt  
ook progressieve back-ups bijhouden die incrementeel  
worden bijgewerkt naargelang uw bestanden wijzigen. 

Geplande back-ups
Plan volledige back-ups van uw bestanden zo vaak als mogelijk 
zonder de prestaties van uw app voor uw gebruikers negatief  
te beïnvloeden. Deze back-up moet minstens één keer elke 
vierentwintig uur worden gemaakt. 

Progressieve back-ups
Progressieve back-ups vullen uw complete back-ups aan door 
alleen elementen van het gehoste bestand die sinds het laatste 
interval zijn gewijzigd te kopiëren. Aangezien dit proces niet  
zo belastend is, kan het vaker plaatsvinden zonder dat de 
gebruikers iets opmerken. 

Externe back-ups
Gebruik geen software van andere leveranciers voor databases 
terwijl de databases online zijn en gebruikt worden. Dit kan immers 
heel nadelig zijn voor de stabiliteit van de databasebestanden en 
kan beschadiging of andere onherstelbare schade veroorzaken.  
U moet wel software van derde partijen gebruiken om uw FileMaker-
back-upbestanden veilig te archiveren op een afzonderlijke schijf 
voor aanvullende redundantie.

Back-ups maken
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Overschakeling naar andere server plannen

Een stand-by server is een recente kopie van uw FileMaker Server die klaar is voor activering in het geval van een 
hardware- of softwarefout of een geplande onderbreking van de primaire server. Deze kopie kan als vervanging worden 
gebruikt als de primaire server niet kan worden hersteld of kan gewoonweg tijdelijk worden gebruikt als de primaire server 
wordt geüpgraded. 

Een stand-by server host geen databases voor clients maar staat klaar om indien nodig de primaire server te vervangen.

Aan de slag 
Hoofdstuk 9

FileMaker Server Kopie van server
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FileMaker Server in video’s
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Wat moet u bespreken met uw systeembeheerder?

Vereiste hardware en software

Controleer of u de juiste hardware en software hebt zodat het FileMaker Platform  
efficiënt werkt.

Controleer of het subsysteem van de schijf, de processor, het geheugen, het LAN en het 
WAN juist zijn.

Zorg ervoor dat uw gebruikers werken met een ondersteund besturingssysteem.

Zorg ervoor dat u tools voor de bewaking van de prestaties van FileMaker Server hebt.

Controleer of de antivirussoftware is uitgeschakeld tijdens de installatie van de server.

Controleer of het scannen bij verkrijgen van toegang is uitgeschakeld tijdens het hosten  
van de bestanden.

Technische specificaties van  
FileMaker Server

Oplossingen delen 
via een WAN

Netwerkconfiguratie

Controleer het aantal gebruikers dat tegelijk toegang zal hebben tot de app. 
Controleer het aantal gebruikersconnecties.

Controleer de beschikbaarheid van de poorten voor optimale prestaties van 
FileMaker Server.

Beslis of u een stand-by server zult configureren voor het geval dat er fouten  
optreden of een noodherstel moet worden uitgevoerd.

Bepaal of u hulp nodig hebt bij het doorsturen van poorten 5003, 80 en 443 in  
de router.

FileMaker Go verbinden 
met een gehoste oplossing
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Wat moet u bespreken met uw systeembeheerder?

Connectiviteit

Controleer of gebruikers verbinding moeten maken met een externe SQL-gegevensbron.

Bepaal of u het delen van gegevens via ODBC, JDBC, XML en/of de FileMaker Data API 
(REST) wilt toestaan.

Inleiding tot externe  
SQL-bronnen

Overzicht van 
ODBC/JDBC-integratie

Toegang tot externe  
SQL-gegevensbronnen krijgen

Implementatie

Bepaal hoe gebruikers uw app zullen openen: via hun desktopcomputer, mobiele apparaat 
en/of browser.

Beslis of u FileMaker Server op één computer, twee computers of meer gaat installeren.

Definieer welk soort data-abonnement u wilt instellen voor mobiele gebruikers.

Beslis of u software van andere leveranciers nodig zult hebben.

FileMaker Go verbinden 
met een gehoste oplossing

Beveiliging

Beslis of u een interne of externe identiteitscontrole gaat implementeren (Active Directory, 
Open Directory of OAuth).

Bepaal of u een SSL-certificaat nodig zult hebben.
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Volgende stappen

Voor een complete lijst met bronnen om aan de slag te gaan met het FileMaker Platform gaat u naar: 

FileMaker Kenniscentrum 

Om uw team aan de slag te laten gaan met het FileMaker Platform, neemt u contact op met ons: 

www.filemaker.com/nl/company/intl/
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