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FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon is een jaarlijkse 
ontwikkelaarsconferentie met 
inhoudelijke sessies, focusgroepen, 
persoonlijke ontmoetingen en kansen 
om te netwerken met vele medewerkers 
van Filemaker, Inc. en andere ervaren 
ontwikkelaars die met het FileMaker 
Platform werken. DevCon is de meest 
waardevolle FileMaker-bijeenkomst, 
met meer dan 1.500 deelnemers van 
over de hele wereld.
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Welkom
 
Dit ebook is gebaseerd op de 
presentatie van Ronnie Rios op de 
FileMaker Developer Conference  
van 2017, “Less is More: The Single-
Purpose App.” 

Ronnie is een Senior Consulting 
Engineer bij FileMaker, Inc. en  
heeft meer dan 20 jaar ervaring  
als consultant en ontwikkelaar van 
databasesoftware-oplossingen.  

In deze periode heeft hij vijf jaar  
bij Apple Inc. gewerkt, waar hij  
de rol van technologiecoördinator  
en consultant vervulde in het 
businessteam. 

http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl
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Ontwikkelaars, systeemarchitecten, branche-experts en anderen 
discussiëren al jaren over de beste manier om apps op maat te 
maken voor mobiele platforms: 

Een multifunctionele app maken
of
Meerdere apps met één functie maken

Enkele jaren geleden werd het idee populair om apps op te splitsen.

01
Inleiding

Bundelen of niet...



5

Wat is het verschil 
tussen multifunctionele 
apps en meerdere apps 
met één functie?
Multifunctionele apps zijn 
uitgebreide apps die alles bieden 
dat de gebruiker nodig heeft. 

Bij meerdere apps met één functie 
gaat het om apps die speciaal voor 
een enkel doel zijn ontwikkeld.  

M

Multifunctionele app Meerdere apps met één functie

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Multifunctionele apps vs. meerdere apps 
met één functie
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Functie en doel zijn  
niet hetzelfde
Functies zijn eigenschappen die 
beschrijven wat de software doet 
en/of hoe dit werkt. 

Doel verwijst naar wat de gebruiker 
wil bereiken, maar niet naar hoe of 
via welke stappen.

Een app met één doel kan meerdere 
functies hebben

Een app met één functie kan slechts één ding doen. 

Een app met één doel is slechts voor één ding bedoeld.
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Wat wordt er bedoeld 
met “apps opsplitsen”?
Het opsplitsen van apps wil  
zeggen dat individuele functies  
of functionaliteiten van een app 
worden gescheiden, zodat deze  
als losstaande apps kunnen  
worden aangeboden. 

De eerste fase waarin dit gebeurde 
was in 2007, toen gebruikers van 
personal information managers 
(PIM’s) overstapten van 
desktopsoftware naar smartphones.

De meeste mobiele applicaties worden 
gebruikt door kleinere werkgroepen,  
met kleine afdelingsbudgetten, nauw 
afgebakende bedrijfsprocessen en -doelen, 
met een levenscyclus van twee jaar.

— Shannon Sears 
Directeur Business Relationship Management, 
Global Sales en Marketing bij CR Bard

“ “
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Het grote opsplitsen  
van apps 
In 2013 en 2014 leefde er in de 
ontwikkelaarsgemeenschap een 
trend die veel mensen beschreven 
als “het grote opsplitsen van apps”, 
waarin Facebook Messenger 
loskoppelde, Paper en Slingshot 
ontwikkelde en Instagram en 
WhatsApp kocht. Foursquare werd 
verdeeld in Swarm en het nieuwe 
Foursquare. Twitter, Dropbox, 
Evernote en Google Docs hanteerden 
een vergelijkbare strategie. 

Tussen 2014 en 2015 vond er een 
ommekeer van deze trend plaats. 

Maar wat is nu eigenlijk de beste 
strategie voor ontwikkelaars van 
moderne apps op maat? 

Het begin van  
de overgang van 

desktop-PIM’s naar 
smartphones

2007

2013-2014

Populaire 
multifunctionele apps 
splitsen functionaliteiten 

op in verschillende 
apps met één doel

Apps met één doel 
worden weer 

gebundeld om 
multifunctionele apps 

te vormen

2015-2016

Een korte geschiedenis...

Beide strategieën 
worden gebruikt, 

zonder duidelijke 
winnaar

2017

?
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02
Bundelen 
of niet?

Twee strategieën: welke is het beste 
voor uw oplossing?

Strategie 1 - Bundelen: maak een multifunctionele, 
uitgebreide app die alles dat de gebruiker nodig 
heeft op één plek biedt.

Strategie 2 - Opsplitsen: Ontwikkel meerdere 
apps met één doel, allemaal ontwikkeld om één 
doel te bereiken.

Hoewel het opsplitsen van apps niet zo’n succes is als de branche 
verwachtte, gaan er ook risico’s gepaard met het samenbrengen  
van te veel functionaliteiten in één app. Meer functies leidt tot meer 
opslagvereisten, langere laadtijden en een grotere kans dat gebruikers 
functies over het hoofd zien. App-ontwikkelaars moeten zien te bepalen 
waar de grens ligt.
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Strategie 1 - Voordelen 
van bundelen:
1. Geen twijfels over waar functies 

te vinden zijn, omdat alles in één 
app zit. 

2. Niet nodig om na te denken over 
hoe apps samenwerken. 

3. Minimaliseert het risico op het 
ontstaan van gegevenssilo’s. 

Enkele omgeving 

Samenhangende gebruikerservaring 

Geconcentreerde gegevens

Multifunctionele apps

M



1 1 1

1 1 1

1 1 1

11

Strategie 2 - Voordelen 
van opsplitsen:
1. Door de touch-interface van de 

mobiele besturingssystemen op 
smartphones is het eenvoudig  
om uit meerdere apps te kiezen. 

2. Functies die op tabbladen zijn 
ondergebracht, blijven vaak 
onopgemerkt door gebruikers. 
Door deze los te koppelen, kunt u 
functies die verloren of vergeten 
zijn geraakt weer onder de 
aandacht brengen.  

3. Apps met één doel zijn sneller te 
ontwikkelen, omdat deze een 
eenvoudiger ontwerp hebben. 

Volgens onderzoek door Gartner heeft meer dan 50% van de bedrijven behoefte aan 
maandelijkse of wekelijkse app-updates. Van deze bedrijven gaf een derde aan dat hun 
IT-afdeling niet snel genoeg opleverde.

Meerdere apps met één functie

Het startscherm is het nieuwe portal 

Samenhangende gebruikerservaring 

Geschikt voor snelle versie-
ontwikkeling/snelle releases 
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Waarom 
gebruikers de 
voorkeur geven 
aan apps met 
één functie

Gebruikers geven de voorkeur aan apps met één doel vanwege de 
gespecialiseerde functie en de duidelijke interface, die vaak zorgt voor 
een hogere mate van betrokkenheid.

1

Een “Uber” voor elk doel

PROBLEEM OPLOSSING
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Risico’s van opsplitsen:
Opsplitsen is zelden een succes 
wanneer dit de gebruiker geen 
voordelen biedt ten opzichte van 
een multifunctionele app. 

Er kan een overvloed aan  
apps ontstaan, waardoor de 
gebruiker tussen apps moet  
blijven schakelen. Vaak werken  
deze apps niet goed samen en 
leiden ze tot gegevenssilo’s. 

Ontwikkelaars kunnen gebruikmaken 
van de ingebouwde hulpmiddelen 
van het FileMaker Platform om het 
grootste deel van deze problemen  
te vermijden. 

Redenen waarom het uitgeven van 
meerdere apps met één doel mislukt

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Niet gebruiksvriendelijk 

Te veel apps 

Weinig tot geen integratie met andere apps 

Ontstaan van gegevenssilo’s
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Plannen
Uw eerste stappen voor 

het ontwikkelen van 
app op maat

Maken
Tijd om uw eerste app 

op maat te maken

Implementeren
Deel uw app op maat 

met uw team

Gebruik deze downloadbare handleidingen om uw project 
te plannen, uw app op maat te maken en de app te 
implementeren zodat uw team deze kan gebruiken:

Bekijk de volledige DevCon-presentatie van Ronnie Rios:

04
Less is More: 

The Single-Purpose App

Volgende stappen

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=NL
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
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In het onderdeel Kennis op de FileMaker-website kunt u terecht voor de 
gratis Custom App Academy-training, webinars, gesprekken, video’s en 
zelfstudiemateriaal: 
filemaker.com/nl/learning/

Via de officiële FileMaker Community hebt u contact met andere FileMaker-
gebruikers en -experts. Krijg antwoorden op uw vragen, bekijk video’s en 
krijg toegang tot technische documenten, artikelen met instructies, white 
papers en meer. 
community.filemaker.com/

In de sectie Ondersteuning op de website FileMaker.com vindt u 
productdocumentatie, Knowledge Base-artikelen, hulp bij beslissingen 
over aankopen en installatiehandleidingen: 
filemaker.com/nl/support/

Online lessen, training en gemeenschapOntdek  
bronnen
Ontdek de bronnen die u kunnen 
helpen tijdens de ontwikkeling van 
een app op maat met behulp van 
het FileMaker Platform.

Dit ebook bevat verwijzingen naar Jeff Schulman en Katherine Lord, “Supersession: Applications and Infrastructure and Operations: 
When Worlds Collide,” Gartner Applications Strategy and Solutions Summit, 6-8 december 2016

http://www.filemaker.com/nl/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/nl/support/

