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Sobre a plataforma 
FileMaker. 
Uma Plataforma de Inovação no 
Ambiente de Trabalho como o 
FileMaker permite que você crie 
apps personalizados para atender 
às necessidades exclusivas dos 
seus negócios e melhora a 
conectividade de seus sistemas, 
processos e funcionários.  
A plataforma FileMaker capacita  
os especialistas em soluções a 
criar, compartilhar e integrar apps 
personalizados para resolver  
os desafios de negócios em 
constante mudança.

Saia da rotina 
improdutiva.  

Ela ajuda equipes  
pequenas e grandes  

a saírem da  
rotina improdutiva. 

Diminua a distância.  
Ela diminui a distância 

entre aplicativos 
especializados  

e sistemas  
para empresas. 

Inovem.  
Ela libera suas ideias e 
sua experiência para 
inovar seu ambiente  

de trabalho. 

A plataforma FileMaker permite que as equipes:
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Conferência para 
Desenvolvedores FileMaker 
A FileMaker DevCon (Conferência para 
Desenvolvedores FileMaker) é uma conferência 
anual de desenvolvedores que inclui sessões 
de aprofundamento, reuniões para discutir 
assuntos específicos, consultas presenciais e 
oportunidades para interagir com a equipe da 
FileMaker, Inc. e outros especialistas com 
experiência na plataforma FileMaker. A DevCon 
é a reunião mais importante dos mais de 1.500 
profissionais da FileMaker de todo o mundo.
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Introdução 
Este ebook contém uma visão geral 
breve das apresentações originais 
feitas por Steve Winter da Matatiro 
Solutions, Todd Geist da Geist 
Interactive e Mateson Gutierrez da 
Harmonic na Conferência para 
Desenvolvedores FileMaker 2018.   

Neste ebook você terá uma rápida 
introdução aos conceitos de 
integração apresentados na 
Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker 2018. No final de  
cada sessão há links para fazer  
o download das apresentações  
e materiais de demonstração, 
permitindo que você acompanhe  
e desenvolva as habilidades  
e conceitos apresentados. 

Conteúdo deste ebook:
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Representational State Transfer 
(REST) é um estilo de arquitetura que 
define um conjunto de restrições e 
propriedades baseado em HTTP.
“ “

— Wikipedia

Introdução ao 
FileMaker Data API

01
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O acesso aos dados por meio de REST é a prática recomendada atual para compartilhamento 
de dados. O FileMaker Data API é considerado um serviço RESTful. 

Na versão 16, o FileMaker apresentou o FileMaker Data API, que facilita a integração do 
software FileMaker a outros sistemas. Steve Winter começou explicando o que é REST, por 
que você deve estar interessado em usá-lo, como configurar o FileMaker Server e como criar 
um app personalizado que usa o FileMaker Data API. Em seguida, ele demonstrou a interação 
com uma fonte de dados externa.  

Por fim, Steve analisou alguns exemplos simples de integração do FileMaker Data API aos 
ambientes existentes.

REST e o FileMaker Data API.

11
Sobre o palestrante: 
Steve Winter ministrou palestras nas últimas 
Conferências para Desenvolvedores 
FileMaker e tem a Certificação FileMaker 
nas versões 1 a 17. Ele mora no Reino Unido 
e trabalha como desenvolvedor de software 
freelance. A maior parte das suas soluções 
usa o poder da plataforma FileMaker e ele  
é especialista em criar aplicativos da web 
responsivos e dinâmicos que usam o 
FileMaker Server. Ele também se dedica a 
integrar o FileMaker a sistemas externos, 
principalmente por meio da integração de 
serviços da web. 

Steve Winter  
Desenvolvedor de software freelance 
Matatiro Solutions
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O que você aprenderá nesta sessão:

Uma introdução ao REST, como ele funciona e o que os métodos 
GET, POST, PATCH e DELETE fazem. 

Configuração do FileMaker Server e um app do FileMaker para 
acesso por meio da REST API. 

Autenticação, tokens, campos globais e CRUD por meio da REST 
API, incluindo ferramentas de auxílio ao desenvolvimento. 

Exemplos simples que usam a REST API para interagir com 
JavaScript e WordPress.

Materiais e downloads 
da sessão:

Introduction to the  
FileMaker Data API 
  

ITG01.pdf ~ 662,3 KB 

  

Postman.zip ~ 5,2 KB 

ITG01 Server DBs.zip ~ 3,1 MB 

ITG01Mobile.fmp12.zip ~ 749,4 KB

https://www.youtube.com/watch?v=9dmJefINzuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9dmJefINzuk&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105132/ITG01.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105133/Postman.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105137/ITG01+Server+DBs.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105138/ITG01Mobile.fmp12.zip
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Integração a 
complementos do 
Microsoft Office

02 Honestamente, há poucas 
coisas que o FileMaker não 
consegue fazer.“ “

— Todd Geist
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O FileMaker Data API facilita a conexão direta de complementos personalizados do Microsoft 
Office com os dados do FileMaker. Os complementos do Microsoft Office são criados com 
HTML e JavaScript e fazem parte do pacote do Microsoft Office. Nesta sessão, Todd Geist 
criou um complemento do Microsoft Outlook que funciona em Mac, Windows, web, iOS e 
Android, e se conecta a um banco de dados do FileMaker, o que permite visualizar e editar os 
dados relacionados de um e-mail.

FileMaker Server e Microsoft Office — 
uma combinação poderosa.

Sobre o palestrante: 
Todd Geist é um membro fundador do 
FBA Partner Council e tem a Certificação 
FileMaker nas versões 1 a 16. 

Ele já proferiu palestras em diversas 
Conferências para Desenvolvedores 
FileMaker e no Macworld nos Estados 
Unidos e no Reino Unido. Ele escreveu 
diversos artigos para a Advisor Magazine 
e um capítulo do Migration Tech Brief 
(Resumo técnico de migração) publicado 
pela FileMaker, Inc. 

Todd Geist  
Fundador  
Geist Interactive

�9�9 Nota: esta sessão exige conhecimentos básicos de FileMaker Data API, JavaScript e HTML.

FileMaker
Data API



�102
O que você aprenderá nesta sessão:

O que você pode fazer com complementos do Microsoft Office. 

Como criar um complemento usando uma página HTML simples. 

Como conectar o complemento ao FileMaker Server usando o 
FileMaker Data API. 

Como instalar o complemento no Microsoft Outlook. 

Materiais e downloads 
da sessão:

Microsoft Office 
Add-ons Integration 

  

Example project ~ 807 KB 

  

ITG09.key ~ 6,84 MB 

OutlookLedgerLink.fmp12 ~ 3,1 MB 

https://www.youtube.com/watch?v=KcVDV8bgV2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KcVDV8bgV2Y&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
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Integração à API do 
Google usando 
ferramentas nativas 
do FileMaker

03 O FileMaker facilitou as 
integrações.“

“
— Mateson Gutierrez
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A plataforma FileMaker tem todas as ferramentas nativas necessárias para se integrar 
ao mundo do Google, mas por onde começar? Nesta sessão, Mateson Gutierrez 
detalha o processo de integração de um app personalizado simples do FileMaker aos 
apps do Google. Você aprenderá como configurar a conta do Google para acesso, 
ensinar o “handshake secreto” ao FileMaker e usar as respostas JSON do Google de 
formas relevantes. Mateson fornece exemplos de integração a apps do Google que 
todos conhecem e usam em seu dia a dia.

Introdução à integração FileMaker - Google.

Nota: esta sessão exige os seguintes conhecimentos: etapa de script Inserir do URL, REST APIs, 
cURL e JSON.

Sobre o palestrante: 
Mateson Gutierrez criou sua primeira 
solução em 2015 e desde então, 
obteve a Certificação FileMaker nas 
versões 16 e 17. Ele tem uma paixão 
por práticas de desenvolvimento 
simplificadas e concisas, mas gosta 
de experimentar métodos inovadores 
e atípicos. Mateson gosta do desfio  
de integrar sistemas por meio do 
FileMaker Data API usando apenas 
ferramentas nativas para simplificar  
a evolução com novos lançamentos 
de plataforma. 

Mateson Gutierrez  
Desenvolvedor certificado FileMaker 17 
Harmonic
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O que você aprenderá nesta sessão:

Compreender os requisitos da API do Google. 

Como configurar o “handshake” com a plataforma FileMaker. 

O que fazer com essas respostas JSON. 

Exemplos reais de uso do Google e da plataforma FileMaker em ação. 

Materiais e downloads 
da sessão:

Google API Integrations Using 
Native FileMaker Tools 
  

ITG10-Google API Integrations 
Using Native FileMaker Tools.pdf  
~ 9,3 MB 
  

ITG10-Google API Integrations 
Using Native FileMaker Tools.key.zip  
~ 18,4 MB 

ITG10 Google API  
Integrations.fmp12.zip ~ 2,3 MB

https://www.youtube.com/watch?v=5Q291lr4IXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Q291lr4IXA&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105333/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105333/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105332/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105332/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105264/ITG10+Google+API+Integrations.fmp12.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105264/ITG10+Google+API+Integrations.fmp12.zip
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Explore outras apresentações 
sobre integração na 
FileMaker DevCon 2018. 

Próximas etapas

04
IoT and the FileMaker Data API: Sending 
Sensor Data to FileMaker Server from a 
Raspberry Pi 

FileMaker’s Data API for PHP Developers: 
Making the Leap 

cURL in the Wild: How One Button Gave 
Us a Giant Toolbox 

Beyond Virtual Machines: Tapping into 
the AWS Universe of Services 

Salesforce FileMaker Integration 

How to Build an Artificially Intelligent 
FileMaker App 

Explore recursos. 
Acesse estes ótimos recursos para obter ajuda 
no processo de desenvolvimento de um app 
personalizado usando a plataforma FileMaker.

Vídeos de estudos de caso 
Veja como empresas de todo o mundo usam a 
Plataforma de Inovação no Ambiente de Trabalho 
FileMaker para transformar seus negócios. 
Ver vídeos

5 sinais de que você está pronto  
para investir em uma Plataforma de 
Inovação no Ambiente de Trabalho 
Este e-book descreve as melhores maneiras 
para modernizar sua empresa com a ajuda do 
FileMaker, seja tornando-a mais competitiva  
ou tendo ideias mais inspiradoras. 
Leia o relatório

Avalie a Plataforma FileMaker 
Cadastre-se para obter uma versão de avaliação 
gratuita do FileMaker Pro Advanced e do 
FileMaker Server. Comece a gerenciar e 
compartilhar informações entre iPad, iPhone, 
Windows, Mac e a web. 

Iniciar uma avaliação gratuita

© 2019 FileMaker, Inc. Todos os direitos reservados. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go e o logotipo da pasta de 
arquivos são marcas comerciais registradas da FileMaker, Inc. nos EUA e em outros países. FileMaker WebDirect é uma 
marca comercial da FileMaker, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rG2PQyitYYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.filemaker.com/br/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/PT-WIP-ebook-reg
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-br

