Maak een einde
aan de frustratie:
Zet de stap van Microsoft® Access®
naar het FileMaker Platform

We vroegen aan voormalige Microsoft Access-gebruikers:

Hoe zou u uw Access-database omschrijven?

Veel te
omslachtig

Hield me
’s nachts
wakker

Bang om te upgraden
naar het nieuwste
besturingssysteem

Aan het
einde van zijn
levensduur
Telkens weer
gegevensbeschadiging

Werkt op
slechts één
platform

Hangt als los zand
aan elkaar

…Klinkt bekend?

Moeilijk bij te
werken en aan
te passen

Wat is een app op maat?
Als de behoeften van uw team verder reiken dan de beperkingen van een Windows-desktopomgeving die slechts
één gebruiker toestaat, wat is dan de beste oplossing om de workflows van uw core business te verbeteren?

Flexibel
Apps op maat kunnen
volledig nieuw worden
gemaakt of op een
bestaande startklare
oplossing worden
gebaseerd.

Meerdere platforms
en mobiel

Op maat gemaakt
Een op maat gemaakte app
is een app die tegemoetkomt
aan de unieke zakelijke
wensen van een team of
een onderneming.

Apps die op maat zijn
gemaakt met het FileMaker
Platform werken naadloos
op een iPad, iPhone, Mac,
Windows en het web.

Apps op maat…
worden door u ontworpen en rond uw bestaande processen ontwikkeld
dwingen u niet tot een nieuwe aanpak
hebben precies wat u wilt en niets dat u niet wilt
kunnen naargelang uw wensen groeien en worden aangepast
integreren met uw andere systemen

Gefrustreerd door Access?

U bent niet de enige.
Als de behoeften van uw team verder reiken dan de
beperkingen van een Windows-desktopomgeving die
slechts één gebruiker toestaat of verouderde functies,
wat is dan de beste oplossing om de workflows van uw
core business te verbeteren?
Enkele problemen die u mogelijk ervaart:
Trage reactie
Beschadigde gegevens
Vast aan één platform
Minimale beveiliging
Beperkte opties voor delen

Microsoft zegt zelf:
“Microsoft adviseert om geen Access Services meer
te gebruiken voor nieuwe apps. Deze functie wordt
buiten gebruik gesteld in Office 365. Vanaf juni 2017
stoppen we met het maken van nieuwe Access-apps
in SharePoint Online. Eventuele resterende apps
worden rond april 2018 uit de markt gehaald.”
Meer info

Overweeg een oplossing die meer biedt dan
alleen maar een database.
Dankzij het FileMaker Platform kunt u apps op maat maken die veel meer kunnen. Denk groter
en beperk u niet tot het bijhouden van informatie in een database. Geef uw bedrijf een nieuwe
dimensie met een op maat gemaakte app die tegemoetkomt aan de wensen van uw onderneming.
Maak een app met alleen de functies die u nodig hebt.

Een op maat gemaakte FileMaker-app stelt u in staat het volgende te doen:

Productiviteit
verhogen
Centraliseer gegevens
van meerdere bronnen
Ontvang betere informatie
om zakelijke beslissingen
te nemen
Werk uw app op maat
eenvoudig bij en breid
die uit naargelang uw
onderneming groeit

Efficiëntie
verbeteren
Implementeer workflows
om processen te
stroomlijnen
Vermijd dat u gegevens
uit andere systemen en
bestanden opnieuw moet
intypen
Deel informatie tussen
teams en afdelingen

Flexibiliteit
verhogen
Gebruik uw iPad of iPhone
Gebruik dezelfde app met
Windows of Mac

Gegevens
analyseren
Groepeer en resumeer
uw gegevens in één
moeite door
Krijg stapsgewijze hulp
om snel persoonlijke
rapporten, lay-outs en
etiketten te maken

Functie

Microsoft Access

Het FileMaker Platform

iPad, iPhone, Windows, Mac en het web

Windows

Krijg stapsgewijze hulp om snel persoonlijke rapporten,
lay-outs en etiketten te maken. Pas eenvoudig uw rapporten
aan door velden en records toe te voegen, te sorteren of te
verbergen. Maak met een geïntegreerd configuratievenster
10 soorten opvallende grafieken zoals staaf-, lijn- en
cirkeldiagrammen. Gebruik Snelrapporten om rapporten
met een spreadsheetindeling te maken. Groepeer en
resumeer uw gegevens in één moeite door.

Wizards voor handmatige ontwerpinterfaces helpen eenvoudige
rapporten te maken, maar om die te wijzigen hebt u een
geavanceerde ontwerpinterface nodig. Grafieken zijn beperkt
tot wizardopties en kunnen niet verder worden aangepast.
Rapporten worden niet ondersteund als ze worden gepubliceerd
op SharePoint van Office 365, het Microsoft-platform voor
gegevensverwerking in de cloud.

iPad, iPhone en mobiele browsers

Beperkte mobiliteit. Geen systeemeigen mobiele client.

Configureer eenvoudig het delen met FileMaker
Server voor groepen van maximaal 500 gebruikers.

Beperkte opties voor delen. Vereist een netwerkmap of Microsoft
SharePoint.

Maak uw eigen apps op maat, databases en rapporten
zonder uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van apps
of IT-vaardigheden.

Wizards helpen eenvoudige rapporten te maken, maar om die te
wijzigen hebt u een geavanceerde ontwerpinterface nodig.

Ja: FileMaker Cloud biedt een veilige, betrouwbare toegang
tot je apps op maat met FileMaker Pro, FileMaker Go en
FileMaker WebDirect zonder het administratieve gedoe.

Ja via SharePoint of Azure

PLATFORMS
ONDERSTEUND

RAPPORTAGE

MOBILITEIT

DELEN

GEBRUIKSGEMAK

GEHOSTE
VERSIE

Ve r h a a l v a n e e n k l a n t :
Glenn Sales Seafood Co.
Hoe een handelaar in vis en zeevruchten
eindelijk de stap zette van Access naar het
FileMaker Platform

“Ik kan bijvoorbeeld heel eenvoudig zien hoeveel tilapia
wij vorig jaar tussen januari en maart hebben verkocht,
waardoor ik goed weet hoeveel ik er dit jaar moet
kopen. Ik heb die gegevens kunnen gebruiken om
zulke zaken veel beter te voorspellen. Het bespaart
ons elk jaar duizenden dollars omdat we betere
beslissingen kunnen nemen.”
Cliff Cohen, Vice President
en Partner,
Glenn Sales Seafood Co.

Glenn Sales Seafood Co.
Glenn Sales is een importeur en distributeur van vis en zeevruchten die in Atlanta (Amerika) is gevestigd. Met minder dan
10 werknemers op twee locaties moeten de kosten laag worden gehouden om de brede winstmarges te behouden.

De uitdaging:
De Access-database was verouderd en fragiel. De instructies voor het archiveren van oude gegevens waren drie pagina's lang
en moesten precies worden opgevolgd. Het systeem was traag, moeilijk te gebruiken en niet altijd even betrouwbaar. Herhaalde
problemen met beschadigde gegevens verstoorden de werkprocessen.

De oplossing:
Cliff Cohen, Vice President en Partner, besefte dat hij iets moest veranderen. Daarom huurde hij FileMaker-ontwikkelaar Todd
Walker in om de bestaande database te analyseren en een nieuwe app op maat te ontwerpen. Die app moest gebruiksvriendelijk
zijn, talrijke opties voor delen hebben, nauwkeurige rapporten produceren en snel werken.

De resultaten:
In minder dan twee maanden ontwierp, maakte en lanceerde Todd de nieuwe app, Sonar. “Die app heeft ons leven veranderd.
Nu heb ik zowel privé als professioneel veel meer tijd. Ik zou echt niet weten wat ik zonder die app nu zou doen”, zei
Cliff. Met de nieuwe app kan hij de verkoop van producten opvolgen en er rapporten over maken, zoals jaarrapporten waarop hij
vertrouwt om de verkoop te voorspellen en de aankoop en de bevoorrading van producten te bepalen. Cliff deelt de app met zijn
team en vindt het geweldig dat zelfs het teamlid met de minste technische kennis onmiddellijk zei “Oh, dit is een makkie!”
wanneer die zich voor het eerst aanmeldde bij Sonar.

Dankzij het FileMaker Platform zijn zaken zoals delen,
beveiliging, rapporten en meer een fluitje van een cent.

Delen en
toegang
Gebruik uw app op meerdere
platforms: iPad, iPhone,
Windows, Mac en het web
Deel uw app met wel 500
teamleden
Krijg mobiele toegang, zelfs
tot complexe databases

Stabiliteit en
beveiliging
Houd uw cruciale gegevens
in een stabiele omgeving
Bescherm uw informatie met
een gegevensbeveiliging op
recordniveau

Verbeteringen en
rapporten
Voer eenvoudig updates en
wijzigingen door in uw app
naargelang uw onderneming
verandert
Beheer bedrijfsprocessen
met configureerbare
workflows
Maak snel nauwkeurige
rapporten met aangepaste
lay-outs en grafieken

Pad voor implementatie:
zelf doen of partner inhuren
Zelf leren werken met het
FileMaker Platform is op meerdere
manieren mogelijk: kies uit online
trainingsmateriaal, zelfstudies of
persoonlijke lessen.
Een FileMaker Community
met duizenden gebruikers helpt
u graag het beoogde doel te
bereiken. Dit is een geweldige
plaats om ideeën of tips te delen
en om antwoorden op uw vragen
te krijgen.
Geen tijd om te leren? Met
meer dan 1.000 professionele
ontwikkelaars is er altijd wel
een FileMaker-ontwikkelaar
in de buurt.

Ve r h a a l v a n e e n k l a n t :
American Security Products
Waarom dit beveiligingsbedrijf is overgestapt van
Access op het FileMaker Platform

“Onze serviceafdeling krijgt honderden oproepen van over
de hele wereld. Nu hebben we een enkele plaats waar
we alle informatie over elke gemaakte kluis bewaren
zodat de serviceafdeling die informatie kan raadplegen
als ze een vraag moet beantwoorden of een onderdeel
moet vervangen. Die mogelijkheid zorgt ervoor dat onze
servicemedewerkers eventuele problemen veel efficiënter
kunnen oplossen.”
Tony Maniaci, Vice President
Engineering en Technologie,
American Security Products

American Security Products (AMSEC)
American Security Products (AmSec) is ‘s werelds bekendste leverancier van kluizen en beveiligingsoplossingen. Al meer dan
60 jaar maakt het veilige en betrouwbare kluizen en levert het ondersteuning aan de eigenaars van hun kluizen.

De uitdaging:
AmSec hield de configuraties, sloten en codes van kluizen bij in een Microsoft Access-database. Het systeem vertoonde
herhaaldelijk fouten door beschadigde gegevens, was niet gebruiksvriendelijk, werkte traag en had geen beveiligingsopties op
recordniveau. Wegens het unieke businessmodel van AmSec waren er geen kant-en-klare apps die aan hun wensen voldeden.

De oplossing:
AmSec nam contact op met FBA FileMaker-ontwikkelaar Stephen Slater. Hij werkte nauw samen met het team om hun zakelijke
behoeften beter te begrijpen en ontwierp een app op maat die niet alleen het Access-systeem zou vervangen maar ook de
efficiëntie, de productiviteit en de beveiliging van hun activiteiten zou verbeteren.

De resultaten:
AmSec gebruikt nu 28 iPads op de werkvloer om informatie bij te houden over elke kluis die in hun fabriek wordt gemaakt en
geconfigureerd. Alle relevante informatie, zoals serienummers en codes van onderdelen, wordt via barcodescanners ingevoerd
en in de op maat gemaakte FileMaker-app opgeslagen.
Het systeem beheert ook de procedure voor servicebezoeken en bevat foto's van producten bij klanten, offertes en facturen van
slotenmakers en werkopdrachten voor slotenmakers. Bovendien registreert het de garantie van leveranciers, vrachtbrieven en
retourzendingen van producten van leveranciers. Kortom, een oplossing die veel completer is dan de oorspronkelijke Accessdatabase. “Vroeger wilden we gewoon basisgegevens verzamelen. Nu hebben we een project waarbij meerdere
afdelingen betrokken zijn, en dat is nog maar het begin. De app heeft nog veel meer potentie”, aldus Tony.

Dit zeggen voormalige gebruikers van een Accessdatabase na hun overstap naar het FileMaker Platform:

De app bespaart ons elk jaar
duizenden dollars omdat
we betere beslissingen
kunnen nemen.
Wijzigingen
maken is een
fluitje van
een cent!

Ik heb nog
nooit zo’n
geweldige app
gehad.

We besparen
zo veel tijd.

Ik ben erg
tevreden
over de app!

Onze app werkt
echt razendsnel.

Efficiëntie + Productiviteit + Flexibiliteit
Wat het FileMaker Platform zo uniek maakt, is dat de database,
de business logic layers en de multi platform gebruikersinterface
allemaal zijn ontworpen om samen te werken in één omgeving
voor de snelle ontwikkeling van apps.

1. Speciale aanbieding

Microsoft Access-klanten
kunnen tijdelijk profiteren
van 25% korting als ze
overstappen op het
FileMaker Platform:
Bespaar 25%

2. Gratis evaluatie

3. Meer info

Ga vandaag nog aan de
slag door een gratis
evaluatieversie van
FileMaker Pro te
downloaden:

Gratis e-books en tools om
u te helpen geweldige apps
op maat te maken:

Meer info

Download een gratis
proefversie

Selecteer uw regio:

FileMaker Pro

Nederland
België

Download gratis

Bronnen

FileMaker, Inc. levert krachtige software voor de eenvoudige ontwikkeling van apps op maat
die naadloos werken op een iPad, iPhone, Windows, Mac en het web.
FileMaker, Inc. is een dochteronderneming van Apple Inc.

Zorgt al meer dan 30 jaar voor een boost in
de productiviteit van teams

beschikbaar in

15 TALEN

De FileMaker Business
Alliance-partners en de
FileMaker Community
helpen u graag uw
doelen te bereiken

Houd contact met ons:

Het FileMaker Platform
is het toonaangevende
platform in de G2 Crowd
Rapid Application
Development Grid.

