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Om FileMaker-
plattformen. 
Med en Workplace Innovation 
Platform som FileMaker kan du 
bygga anpassade appar som 
uppfyller de unika behov ditt företag 
har och bidrar till att bättre knyta 
samman dina system, processer och 
anställda. FileMaker-plattformen ger 
problemlösare de verktyg de behöver 
för att skapa, dela och integrera 
anpassade appar och på så vis  
lösa de ständigt föränderliga 
utmaningarna i verksamheten.

Ta sig ur gamla 
hjulspår.  

Den hjälper team  
med ett par till flera 
hundra medarbetare  

att komma ur  
gamla hjulspår. 

Överbrygga glappet.  
Den överbryggar 
glappet mellan 

standardappar och 
standardsystem. 

 

Förnya.  
Den gör att du kan 

förverkliga dina idéer 
och omsätta din 
expertis för att  

förnya arbetsplatsen. 

FileMaker-plattformen gör det möjligt för team att:
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FileMaker Developer 
Conference 
FileMaker DevCon är en årlig konferens för 
utvecklare och innehåller djupgående seminarium, 
möten för specialintressen, personlig rådgivning 
och möjligheter att nätverka med många som 
jobbar på FileMaker, Inc. och andra erfarna experter 
som arbetar med FileMaker-plattformen. DevCon 
är den bästa och mest givande träffen för över 
1 500 FileMaker-användare från hela världen.
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Introduktion 
Den här e-boken innehåller en  
kort översikt från de ursprungliga 
presentationer som hölls av Steve 
Winter från Matatiro Solutions,  
Todd Geist från Geist Interactive  
och Mateson Gutierrez från 
Harmonic, på 2018 års FileMaker 
Developer Conference.   

I den här e-boken får du en kort 
introduktion till de integreringskoncept 
som presenterades på FileMaker 
DevCon 2018. I slutet av varje avsnitt 
finns länkar där presentationer  
och demonstrationsmaterial kan  
hämtas så att du kan följa med och 
testa den kunskap och de koncept 
som presenteras. 

I den här e-boken:
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REST (Representational State 
Transfer) är en arkitektonisk stil 
som definierar en uppsättning 
begränsningar och egenskaper 
baserat på HTTP.

— Wikipedia

Introduktion 
till FileMaker 
Data API

01 “
“
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Att ge åtkomst till data via REST är för närvarande bästa praxis för datadelning. FileMaker 
Data API kallas för en RESTful tjänst. 

FileMaker introducerade FileMaker Data API i version 16, vilket gör det enklare att integrera 
FileMaker-programvara med andra system. Steve Winter börjar med att förklara vad REST 
är, varför man kan vilja använda det, hur FileMaker Server konfigureras och hur man skapar en 
anpassad app som använder FileMaker Data API. Därefter demonstrerar han interaktionen 
med en extern datakälla.  

Avslutningsvis tittar Steve på några exempel på hur FileMaker Data API kan integreras i 
befintliga miljöer.

REST och FileMaker Data API.

11
Om talaren: 
Steve Winter har de senaste åren  
varit en frekvent talare på FileMaker 
DevCon och han är certifierad upp  
till FileMaker 17. Steve har sin bas i 
Storbritannien där han arbetar som 
frilansande programvaruutvecklare. 
Merparten av hans lösningar använder 
FileMaker-plattformens styrka och han 
specialiserar sig på att skapa responsiva, 
dynamiska webbapplikationer som drivs 
av FileMaker Server. Han fokuserar 
också på att integrera FileMaker  
med externa system, främst via 
webbtjänstintegrering. 

Steve Winter  
Frilansande programvaruutvecklare 
Matatiro Solutions

�6
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Vad du får lära dig när tittar på  
den här sessionen:

En introduktion till REST, hur det fungerar och vad GET, POST, 
PATCH och DELETE handlar om. 

Konfiguration av FileMaker Server och en FileMaker-app för 
åtkomst via REST API. 

Autentisering, tokens, globala fält och CRUD via REST API, 
inklusive verktyg för utveckling. 

Enkla exempel där REST API används för att interagera med 
JavaScript och WordPress.

Hämtningsbara filer och 
material för sessionen:

Introduktion till  
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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Integration med 
Microsoft Office-
tillägg

02 Det är helt enkelt mycket lite 
som FileMaker inte kan göra.

— Todd Geist

“ “
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FileMaker Data API erbjuder ett enkelt sätt att ansluta anpassade MS Office-tillägg direkt till 
FileMaker-data. MS Office-tillägg skapas med HTML och JavaScript och bäddas in direkt i  
MS Office-sviten. I den här presentationen konstruerar Todd Geist ett MS Outlook-tillägg som 
fungerar på Mac, Windows, webben, iOS och Android, och ansluter till en FileMaker-databas 
så att relaterade data kan visas och redigeras från ett e-postmeddelande.

FileMaker Server och Microsoft Office – 
en kraftfull kombination.

Om talaren: 
Todd Geist är en av ursprungsmed-
lemmarna i FBA Partner Council och 
är certifierad upp till FileMaker 16. 

Han har talat på flera FileMaker 
Developer Conferences, och på 
Macworld i USA och Storbritannien. 
Han har skrivit flertalet artiklar för 
Advisor Magazine och ett kapitel i 
Migration Tech Brief som publicerats 
av FileMaker, Inc. 

Todd Geist  
Grundare  
Geist Interactive

�9�9 Obs! Viss kännedom om FileMaker Data API, JavaScript och HTML krävs för den här presentationen.

FileMaker
Data API
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Vad du får lära dig när tittar på  
den här presentationen:

Vad du kan göra med Microsoft Office-tillägg. 

Hur du skapar ett tillägg med hjälp av en enkel HTML-sida. 

Hur du ansluter tillägget till FileMaker Server med hjälp av FileMaker Data API. 

Hur du installerar tillägget i Microsoft Outlook. 

Hämtningsbara filer  
och material för 
presentationen:

Integration med Microsoft Office-
tillägg 
  

Exempelprojekt ~ 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-
integrationer  
med inbyggda 
FileMaker-verktyg

03 Integrationer är enklare än 
någonsin med FileMaker.

— Mateson Gutierrez

“ “
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FileMaker-plattformen har alla inbyggda verktyg du behöver för att integrera med Google-
världen – men var börjar man? I den här presentationen går Mateson Gutierrez igenom 
processen för att integrera en enkel anpassad FileMaker-app med Google-appar. Du får lära 
dig hur du konfigurerar ditt Google-konto för åtkomst, hur du lär FileMaker det ”hemliga 
handslaget” och hur du använder Googles JSON-svar på vettiga sätt. Mateson ger exempel 
på integrationer med Google-appar som vi alla känner till och använder i vardagen.

Kom igång med FileMaker och Google.

Obs! Erfarenhet av scriptsteget Infoga från URL, REST API:er, cURL och JSON krävs för den här presentationen.

Om talaren: 
Mateson Gutierrez byggde sin första 
lösning 2015 och har sedan dess 
certifierat sig för version 16–17.  
Han brinner för enklare, koncisa 
utvecklingsmetoder men gillar att 
experimentera med innovativa och 
ovanliga arbetssätt. Mateson går 
igång på utmaningen att integrera 
system via FileMaker Data API med 
endast de inbyggda verktygen till hjälp 
för enkelheten i att vidareutvecklas 
med nya plattformsversioner. 

Mateson Gutierrez  
FileMaker 17-certifierad utvecklare 
Harmonic
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Vad du får lära dig när tittar på  
den här presentationen:

Förstå kraven för Googles API. 

Hur du konfigurerar ”handslaget” med FileMaker-plattformen. 

Vad du ska göra med JSON-svaren. 

Exempel från verkligheten av Google och FileMaker-plattformen. 

Hämtningsbara filer  
och material för 
presentationen:

Google API-integreringar med 
inbyggda FileMaker-verktyg 
  

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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Upptäck fler 
integrationspresentationer 
från FileMaker DevCon 2018. 

Nästa steg

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 

Utforska resurserna. 
Använd dessa användbara resurser som hjälper 
dig på vägen till att utveckla en anpassad app 
med FileMaker-plattformen.

Videoklipp med fallstudier 
Se hur företag runt om i världen använder 
FileMaker Workplace Innovation Platform för 
att omvandla verksamheten. 
Titta på videoklipp

5 tecken på att du är redo att investera  
i en Workplace Innovation Platform 
I den här e-boken beskrivs hur ditt företag på 
bästa sätt kan avancera med hjälp av FileMaker, 
från att bli mer konkurrenskraftig till att få ökad 
inspiration. 
Läs rapporten

Testa FileMaker 17-plattformen 
Registrera dig för en kostnadsfri provversion av 
FileMaker Pro 17 Advanced och FileMaker Server 
17. Börja hantera och dela information smidigt 
mellan iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. 

Starta en kostnadsfri provversion

© 2019, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go och filmappslogotypen är 
registrerade varumärken som tillhör FileMaker, Inc. i USA och andra länder. FileMaker WebDirect är ett varumärke 
som tillhör FileMaker, Inc. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

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/se/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/SE-WIP-ebook-reg
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se

