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Het FileMaker 
Platform. 
Met een Werkplek Innovatie Platform 
zoals FileMaker maakt u apps op 
maat die voldoen aan de behoeften 
van uw bedrijf en brengt u een  
betere synergie tot stand tussen  
uw systemen, processen en 
medewerkers. Het FileMaker Platform 
stelt probleemoplossers in staat om 
apps op maat te maken, te delen en 
te integreren, om de uitdagingen voor 
hun bedrijf, die constant veranderen, 
het hoofd te kunnen bieden.

De dagelijkse 
werkroutines 
doorbreken.  

Het platform helpt 
zowel kleine  

(een paar mensen)  
als zeer grote teams 
(een paar honderd 
mensen) uit hun 

dagelijkse werkroutines 
te ontsnappen. 

De kloof 
overbruggen.  

Het platform overbrugt 
de kloof tussen apps 

voor afzonderlijke taken 
en bedrijfssystemen. 

 
 

Innoveren.  
Het platform zorgt 

ervoor dat u uw ideeën 
en kennis de ruimte 
kunt geven, zodat  
u kunt nadenken  
over innovatie op  

de werkplek. 
 
 

Het FileMaker Platform stelt teams in staat 
om de volgende dingen te doen:
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FileMaker Developer 
Conference 
FileMaker 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 FileMaker Platform-
deskundigen. DevCon is de meest 
waardevolle FileMaker-bijeenkomst,  
met meer dan 1.500 deelnemers van  
over de hele wereld.
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Inleiding 
Dit e-book bevat een kort overzicht 
van de originele presentaties die 
Steve Winter van Matatiro Solutions, 
Todd Geist van Geist Interactive en 
Mateson Gutierrez van Harmonic 
hebben gegeven tijdens de FileMaker 
Developer Conference van 2018.   

In dit e-book krijgt u een korte 
inleiding in de integratieconcepten 
die tijdens de FileMaker DevCon 
2018 werden gepresenteerd.  
Aan het eind van iedere sectie  
vindt u koppelingen waarmee u de 
presentaties en de materialen voor 
de demonstraties kunt downloaden. 
Zo kunt u meekijken met wat we 
doen en kunt u de vaardigheden en 
concepten ontwikkelen die worden 
gepresenteerd.

In dit e-book:
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Representational State Transfer (REST) 
is een software-architectuur die een 
reeks beperkingen en kenmerken 
definieert op basis van HTTP.
“ “

— Wikipedia

Inleiding in de 
FileMaker Data API

01
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Momenteel is het verkrijgen van toegang tot gegevens via REST de best practice voor het delen 
van gegevens. Van de FileMaker Data API wordt gezegd dat die een RESTful-service is. 

In versie 16 heeft FileMaker de FileMaker Data API geïntroduceerd. Deze maakt het eenvoudiger 
om FileMaker-software te integreren in andere systemen. Steve Winter begint door uit te leggen 
wat REST is, waarom het nuttig voor u kan zijn, hoe de configuratie van FileMaker Server in zijn 
werk gaat en hoe u een app op maat maakt die gebruikmaakt van de FileMaker Data API. 
Daarna laat hij zien hoe u met externe gegevensbronnen kunt werken.  

Ten slotte laat Steve aan de hand van een aantal eenvoudige voorbeelden zien hoe de 
FileMaker Data API in bestaande omgevingen kan worden geïntegreerd.

REST en de FileMaker Data API.

11
Over de spreker: 
Steve Winter heeft de afgelopen jaren al 
meerdere keren gesproken tijdens de 
FileMaker DevCon en is gecertificeerd voor 
versie 1 t/m 17 van FileMaker. Steve woont 
in het Verenigd Koninkrijk. Daar werkt hij  
als freelance softwareontwikkelaar. Bij het 
grootste deel van zijn oplossingen maakt  
hij gebruik van de kracht van het FileMaker 
Platform. Hierbij is hij gespecialiseerd in  
het maken van responsieve, dynamische 
webtoepassingen die werken via FileMaker 
Server. Hij is ook bezig met het integreren 
van FileMaker in externe systemen, vooral 
door middel van integratie met webservices. 

Steve Winter  
Freelance softwareontwikkelaar 
Matatiro Solutions

�6
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Wat leert u als u deze sessie bekijkt?

U krijgt een inleiding in REST, informatie over hoe het werkt en 
waarvoor GET, POST, PATCH en DELETE zijn bedoeld. 

U krijgt informatie over het configureren van FileMaker Server en een 
FileMaker-app voor toegang via de REST API. 

U krijgt informatie over verificatie, tokens, globaalvelden en CRUD in 
de REST API, zoals over tools die helpen bij het ontwikkelen van apps. 

U krijgt eenvoudige voorbeelden waarin u ziet hoe u de REST API 
gebruikt om met JavaScript en WordPress te werken.

Materialen en downloads 
voor deze sessie:

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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Integratie van 
Microsoft Office-
invoegtoepassingen

02 Er zijn eigenlijk weinig dingen 
die FileMaker niet kan.“

“
— Todd Geist
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De FileMaker Data API biedt een eenvoudige manier om aangepaste MS Office-invoegtoepassingen 
rechtstreeks te verbinden met FileMaker-gegevens. MS Office-invoegtoepassingen worden met 
HTML en Javascript gemaakt en worden rechtstreeks in de MS Office-suite geïntegreerd. In deze 
sessie maakt Todd Geist een MS Outlook-invoegtoepassing die werkt op Mac, Windows, het web, 
iOS en Android en die verbinding maakt met een FileMaker-database, zodat het mogelijk wordt om 
gerelateerde gegevens uit een e-mail te bekijken en te bewerken.

FileMaker Server en Microsoft Office: 
een droomkoppel.

Over de spreker: 
Todd Geist is medeoprichter van de 
FBA Partner Council en is gecertificeerd 
voor versie 1 t/m 16 van FileMaker. 

Hij was spreker op verschillende 
FileMaker Developer Conferences  
en bij Macworld in de VS en het VK.  
Hij heeft meerdere artikelen geschreven 
voor Advisor Magazine en daarnaast 
heeft hij een hoofdstuk geschreven in 
de Migration Tech Brief, die FileMaker, 
Inc. heeft gepubliceerd. 

Todd Geist  
Oprichter  
Geist Interactive

�9�9 Opmerking: Voor deze sessie moet u wel enigszins bekend zijn met de FileMaker Data API, JavaScript en HTML.

FileMaker
Data API
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Wat leert u als u deze sessie bekijkt?

Wat u kunt doen met Microsoft Office-invoegtoepassingen. 

Hoe u een invoegtoepassing maakt met behulp van een eenvoudige HTML-pagina. 

Hoe u de FileMaker Data API gebruikt om de invoegtoepassing te verbinden met 
FileMaker Server. 

Hoe u de invoegtoepassing installeert in Microsoft Outlook. 

Materialen en downloads 
voor deze sessie:

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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Google API-
integraties met 
behulp van eigen 
FileMaker-tools

03 Dankzij FileMaker is het 
eenvoudig geworden om 
tools te integreren.“ “

— Mateson Gutierrez
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Het FileMaker Platform heeft alle tools die u nodig hebt en kan deze integreren in de wereld 
van Google. Maar waar moet u beginnen? In deze sessie doorloopt Mateson Gutierrez het 
proces voor het integreren van een eenvoudige FileMaker-app op maat in Google-apps.  
U komt te weten hoe u uw Google-account instelt voor toegang, hoe u FileMaker de ’secret 
handshake’ kunt aanleren en hoe u de JSON-antwoorden van Google op een nuttige 
manier kunt gebruiken. Mateson laat aan de hand van voorbeelden zien hoe de integratie  
in Google-apps die we allemaal kennen en dagelijks gebruiken, in zijn werk gaat.

Aan de slag met FileMaker en Google.

Opmerking: Voor deze sessie moet u wel ervaring hebben met de scriptstap Invoegen vanuit URL, 
met REST API’s, met cURL en met JSON.

Over de spreker: 
In 2015 maakte Mateson Gutierrez zijn 
eerste oplossing en sindsdien heeft hij 
certificaten behaald voor versie 16 en 17. 
Hij heeft een passie voor vereenvoudigde, 
bondige procedures voor de ontwikkeling 
van oplossingen, maar vindt het leuk om 
te experimenteren met innovatieve en 
onconventionele methoden. Mateson 
haalt veel plezier uit de uitdaging om  
via de FileMaker Data API systemen te 
integreren en daarvoor alleen eigen tools 
te gebruiken. Hierdoor treden er weinig 
problemen op als er nieuwe versies  
van het platform worden gelanceerd. 

Mateson Gutierrez  
Gecertificeerd FileMaker 17-ontwikkelaar 
Harmonic
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Wat leert u als u deze sessie bekijkt?

U krijgt inzicht in de API-vereisten van Google. 

U leert hoe u de ’handshake’ instelt met het FileMaker Platform. 

U leert wat u moet doen met JSON-antwoorden. 

U ziet live wat de praktijktoepassingen zijn van Google en het  
FileMaker Platform. 
 

Materialen en downloads 
voor deze sessie:

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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Ontdek meer presentaties 
over integraties van de 
FileMaker DevCon 2018. 

Volgende stappen

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 

Ontdek bronnen. 
Ontdek deze geweldige bronnen die u kunnen 
helpen tijdens de ontwikkeling van een app op 
maat met behulp van het FileMaker Platform.

Casestudy-video’s 
Kijk hoe ondernemingen van over de hele 
wereld gebruikmaken van het Werkplek 
Innovatie Platform van FileMaker om hun 
bedrijf te transformeren. 
Video’s bekijken

Vijf tekenen dat u klaar bent om  
te investeren in een Werkplek 
Innovatie Platform 
In dit e-book leest u alles over de manieren 
waarop uw bedrijf kan profiteren van 
FileMaker: van verbetering van uw 
concurrentiepositie tot het stimuleren  
van de creativiteit. 
Rapport lezen

Probeer het FileMaker Platform 
Meld u aan voor een gratis proefperiode 
voor FileMaker Pro Advanced en FileMaker 
Server. Begin informatie naadloos te 
beheren en te delen via iPad, iPhone, 
Windows, Mac en het web. 

Begin met de gratis proefperiode

© 2019 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go en het 
bestandsmaplogo zijn handelsmerken van FileMaker, Inc. die in de VS en andere landen zijn geregistreerd.  
FileMaker WebDirect is een handelsmerk van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom  
van hun respectievelijke eigenaars.

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/nl/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/NL-WIP-ebook-reg
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-nl

