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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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Als we willen dat gebruikers onze 
software waarderen, zouden we dat 
moeten ontwerpen zodat het dezelfde 
indruk wekt als een sympathiek 
persoon: respectvol, gul en 
behulpzaam.

— Alan Cooper 
Amerikaans software-ontwikkelaar 
en programmeur

“
“
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Welkom
 
Dit ebook voor beginners is 
gebaseerd op de presentatie van 
Martha Zink op de FileMaker 
Developer Conference van 2017, 
“Get the Right Answers from Users - 
UI Tips and Tricks.”  

Martha is een technisch projectleider 
voor Soliant Consulting en ontwikkelt 
al meer dan 12 jaar voor het 
FileMaker Platform.  

In deze rol is zij betrokken bij het 
maken van apps op maat op het 
FileMaker Platform, het analyseren 
van de behoeften van klanten en 
bedrijven en het begeleiden van  
interne ontwikkelaars en consultants. 

https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
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Waarom is een goede  
UI belangrijk?
Als gebruikers eenvoudig in uw  
app kunnen navigeren en werken,  
is iedereen tevreden. Houd de 
eindgebruiker vanaf het begin in 
gedachte bij het ontwerpen, zodat  
die zoveel mogelijk tijd overhoudt voor 
het afronden van belangrijke taken.  

Bedenk een keer wanneer u iets op  
een website moest doen en deze niet 
logisch werkte. Dat was frustrerend, 
toch? Het doel is dan ook om te 
voorkomen dat gebruikers zich zo 
voelen. 

Het FileMaker Platform maakt het 
mogelijk om een ervaring te ontwikkelen 
die op maat gemaakt is, uniek is en 
afgestemd is op de behoeften van 
zowel gebruikers als bedrijf. 

• Een goede gebruikersinterface (User Interface, UI) is cruciaal

• UI-ontwerp is gericht op de gebruiker en diens behoeften

• De (gebruikers)perceptie is de werkelijkheid

• UI is overal en is belangrijk



6

Belangrijke vragen
01 Begin met deze drie basisvragen

Wie zijn uw gebruikers? 

Wat krijgen zij te zien? 

Wat gaan ze doen?
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Wie zijn uw gebruikers?
Verschillende rollen vereisen 
verschillende soorten beveiliging en 
wellicht toegang tot verschillende 
lay-outs. 

Een tablet wordt heel anders 
gebruikt dan een laptop. Zullen 
gebruikers tikken of klikken? Wat is 
de invloed van de app op hun rol? 

Een voorman die tijd invoert op  
een bouwplaats gebruikt wellicht 
een mobiel apparaat, terwijl een 
administratief medewerker deze 
uren eerder zal controleren op een 
desktop. Bedenk hoe uw gebruikers 
de app op maat zullen gebruiken.

Wat is  
hun rol?
- Management 
- Administratief 

medewerkers 
- Gegevensinvoerders

Wat voor platform  
gebruiken zij?
- Desktop 
- Mobiel 
- Internet

Hoe bedreven 
zijn zij in het 
gebruik van 
technologie?
- Technofiel 
- Normaal gebruiker 
- Digibeet

Drie vragen om over uw gebruikers te stellen
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Wat zouden gebruikers 
moeten zien?
Wat gebruikers zien maakt uit. 
Verwarring leidt tot frustratie en 
gefrustreerde gebruikers zullen  
uw app niet graag gebruiken. 

Nieuwe gebruikers krijgen te maken 
met het leren van bedrijfsregels EN 
nieuwe software.

Kleur en contrast
- Thema’s en stijlen 
- Objectstatussen 
- Voorwaardelijke 

opmaak

Consistentie
- Geen verspringende 

objecten 
- Thema’s en stijlen 
- Objectstatussen

Helderheid
- Marges 
- Lege ruimte 
- Workflowproces

Drie ontwerpprincipes 
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Wat gaan ze doen?
Breng tijd door met uw 
gebruikers en krijg inzicht  
in hoe zij hun tijd besteden. 
Waar kunnen ze efficiënter zijn? 
Welke processen frustreren hen? 

Een goed begrip van deze 
problemen geeft u een volledig 
beeld van de functionaliteit die u 
wellicht wilt toevoegen aan uw 
app op maat. 

Gebruikersinteracties en manieren om  
deze te verbeteren

Als de gebruiker: Help de gebruiker met:

Bekijken vs. bewerken van gegevens

Pop-overs 

Kaartvensters 

Thema’s en stijlen

Het volgen van een workflow Voortgangsbalk/knoppenbalk 

Kaartvensters

Afhankelijk van het schermverloop
Tabbladvolgorde 

Navigatie 

Voorwaardelijke zichtbaarheid

Een fout maken Aangepaste dialoogvensters/aangepaste meldingen 

Voorwaardelijke opmaak/zichtbaarheid



Sociale 
vaardigheden 
voor een 
betere UI
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Volg gebruikers 

Vraag naar knelpunten 

Leef u in 

Bedenk dat het om hen draait, niet om u

Kijk of wat gebruikers doen overeenkomt met wat ze zeggen te doen. Zoek naar 
frustraties en eenvoudige oplossingen. Dit is uw kans om de problemen van uw 
gebruikers te erkennen en het verschil te maken voor hen en het bedrijf; een 
bedrijf bestaat tenslotte uit mensen. 

Observeer uw gebruikers, leer over hun behoeften en voorzie hierin.

Richt u op de behoeften van de gebruiker
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Technische 
vaardigheden 
voor een 
betere UI
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In hoeverre leert u gebruikers de app te gebruiken, in plaats van de app 
dit zelf te laten doen? Inzicht in deze gereedschappen van het FileMaker 
Platform is essentieel bij het ontwikkelen van een succesvolle app.

Uw gereedschappen begrijpen

Thema’s en stijlen/objectstatussen 

Voorwaardelijke opmaak 

Voorwaardelijke zichtbaarheid  

Knoppen en werkbalken 

Aangepaste dialoogvensters 

Kaartvensters/popovers
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Tips en trucs
04

Gebruik de gereedschappen van het FileMaker Platform om stapsgewijs de 
UI-ervaring te verbeteren en betere uitvoer van uw gebruikers te verkrijgen.

Begin met een eenvoudige database

Verbeter uw app van dit...

... tot dit



TIP #1: Thema’s en stijlen
Organiseer de velden in de lay-out, stel de tabbladvolgorde in, gebruik consistente stijlen en maak het adres makkelijker te 
lezen door de velden zo op te maken dat deze eruitzien als een standaardadres. 

VOOR NA



TIP #2: Voorwaardelijke opmaak
Gebruik voorwaardelijke opmaak om een vereiste handeling onder de aandacht van de gebruiker te brengen. 

VOOR NA



TIP #3: Kaartvensters
Gebruik een kaartvenster als selectiehulpmiddel om het selecteren van een klant makkelijker te maken. 

VOOR NA



TIP #4: Pop-overs
Gebruik een pop-over om extra informatie over statussen toe te voegen. 

VOOR NA



TIP #5: Werkbalken
U kunt een werkbalk gebruiken om de status van het factuur zichtbaarder te maken. 

VOOR NA



TIP #6: Aangepaste dialoogvensters
Maak aangepaste dialoogvensters om de gebruiker te helpen bij het uitvoeren van specifieke taken. 

VOOR NA
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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 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 complete DevCon-presentatie van Martha Zink en  
download het voorbeeldbestand dat zij in de demonstratie gebruikt:

Volgende stappen
05 Getting the Right Answers from 

Your Users – UI Tips and Tricks
BEG002.fmp12.zip 

269,7 KB 

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://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8301
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In het onderdeel Kennis op de FileMaker-website kunt u terecht voor de 
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/

Training van een derde partij is beschikbaar via Soliant TV en het blog  
van Soliant: 
youtube.com/SoliantConsultingTV/ en soliantconsulting.com/blog/

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

http://www.filemaker.com/nl/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/nl/support/
http://www.youtube.com/SoliantConsultingTV/
https://www.soliantconsulting.com/blog

