
Uw eerste stappen  
naar het maken van een 
geslaagde app op maat

Plannen 



Durf te dromen! 
Wat zou de perfecte app voor uw bedrijf 
zijn waarmee u contactpersonen, activa, 
inhoud, facturen en meer kunt beheren?  

Zou u graag al uw gegevens en 
processen in één naadloze oplossing 
willen beheren? 

Deze handleiding helpt u onderzoeken 
hoe een app die op maat is gemaakt 
met het FileMaker Platform uw droom 
kan waarmaken.
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Maak de ideale apps op maat waarmee uw team in verbinding staat met uw bedrijf. 
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In deze handleiding
Wat is een app op maat?………………….…………………….….. 

Stappen voor het maken van een app op maat……………… 

Maak een plan…………………………………………..…..…….…… 

1. Evalueer uw doelstellingen……………………………………… 

2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten…….….. 

3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie….… 

4. Prototype en krijg feedback……………………………….….. 

5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat....

Gefeliciteerd bij  
het zetten van de  
eerste stap naar het 
maken van een app  
op maat!   
Dit is het eerste deel van een 
driedelige handleiding om u op  
weg te helpen naar het maken  
van een app op maat met behulp  
van het FileMaker-platform. 

Lees wat apps op maat kunnen  
doen en ontdek en definieer uw  
eigen doelstellingen voor een  
app op maat.
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Wat is een app op maat?
Een app op maat is een app die  
met het FileMaker Platform is 
gemaakt, ontworpen om aan de 
unieke zakelijke vereisten van een 
specifiek team te voldoen. Apps 
kunnen op drie manieren worden 
gemaakt: vanaf nul op basis van  
een eenvoudig idee, door een 
bestaande startklare oplossing  
aan te passen of door gegevens  
uit bestaande spreadsheets te 
importeren. Bedrijven gebruiken  
op maat gemaakte apps voor 
meerdere platformen op iPhone, 
iPad, Mac, Windows en het internet.

Tot welke soorten inhoud biedt een  
app op maat toegang?

Klantgegevens 
en feedback

Spreadsheets

Mediabestanden

Documenten

Eigen formulieren

Rapporten

Handtekeningen

• Wat is een app op maat • Stappen voor het maken van een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Drie principes helpen u een app op maat te maken.Stappen voor  
het maken van  
een app op maat

Het maken van een app op maat 
gebeurt in drie fasen. 

Plannen
Maken
Implementeren

Deze fasen, toegelicht in drie 
afzonderlijke handleidingen,  
leiden u door het proces voor  
het maken van een app op maat  
die uw zakelijke activiteiten een 
nieuwe dimensie geeft.

Procedure  
voor geslaagde  

app op maat 
met FileMaker 

Ontdek wat u kunt doen 
met op maat gemaakte 
apps en hoe uw eigen app 
er zou uitzien. Begin met 
Plannen.

Krijg meer informatie  
over de ontwikkeling in 
Maken, een overzicht  
van hoe u apps op  
maat maakt met het 
FileMaker Platform.

Zet uw op maat 
gemaakte app in.  
Lees in Implementeren 
hoe u de app inzet voor 
gebruikers.

• Wat is een app op maat • Stappen voor het maken van een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat

1. 
Pla

nnen

3. Implementeren

2. Maken
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Maak 
een plan

Wat verwacht uw team van een 
app op maat? Luister eerst naar 
de vereisten voor de app zodat  
u zeker weet dat u de grootste 
pijnpunten van uw team aanpakt. 

In de volgende hoofdstukken 
leest u hoe u uw behoeften 
analyseert, vereisten definieert 
en feedback over een prototype 
van uw app op maat krijgt.

1. 
Pla

nnen
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Evalueer uw 
doelstellingen

- Evalueer uw doelstellingen

- Schrijf gebruikersscenario’s en  
definieer vereisten  

- Denk na over integratie, 
beveiliging en implementatie 

- Prototype en krijg feedback 

- Krijg ondersteuning bij het 
maken van een app op maat

01
Plannen: 

stap

1. 
Pla

nnen
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Wat zijn uw 
doelstellingen?
Wat zou uw team graag willen dat 
de op maat gemaakte app doet? 

Definieer uw doelstellingen en 
analyseer de behoeften van uw 
bedrijf en de personen die de  
app zullen gebruiken.

Definieer de behoeften van iedereen die de 
app zal gebruiken.

Uw zakelijke  
doelstellingen

Welke gegevens of 
efficiëntieverbeteringen 

zouden uw bedrijf helpen 
de doelstellingen te 

bereiken?

Doelstellingen  
van het team

Wat moet de app op  
maat mogelijk maken  

voor uw team?

Doelstellingen  
van uw gebruikers
Hoe moet de interactie  
met de app verlopen 

volgens uw gebruikers?

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Begin door u te concentreren op 
gebruikers en hun doelstelling, niet op 
de functies van de app. 

Houd vóór de ontwikkeling van de app 
gesprekken met de gebruikers om hun 
behoeften te begrijpen.  

Spreek tijdens de planning en 
ontwikkeling met gebruikers om een 
voorbeeld te bekijken van de app die 
op maat wordt gemaakt.

Aandacht voor 
gebruikers 
Wilt u dat uw gebruikers hun  
op maat gemaakte app graag 
gebruiken?  

Maak de app volgens de principes 
van een ontwerp waarbij de 
gebruiker centraal staat. Ontwerp 
de app met uw gebruikers in het 
achterhoofd en voeg meerdere 
controlepunten toe om de app 
samen met hen te bespreken  
tijdens het ontwerp. 

Door de focus te leggen op 
gebruikers en hun doelstellingen 
verkrijgt u een efficiëntere en  
gebruiksvriendelijkere ervaring  
en een app die gebruikers zullen 
waarderen.

Zet de gebruiker centraal tijdens het  
plannen van uw app op maat.

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Aandacht voor 
gebruikers: 
Methoden om  
hun behoeften te 
ontdekken en te 
definiëren
Houd voldoende contact met uw 
gebruikers. Hoe brengen ze hun 
dagen door? Waarin kunnen ze 
efficiënter zijn? Welke processen 
frustreert 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.

Gebruik verschillende manieren van aanpak om  
de behoeften van elke gebruiker te analyseren.

Gesprekken, interviews
Ontdek problemen, pijnpunten en 

onvoldane behoeften

Doelgroepen, workshops
Verzamel meerdere standpunten

Vragenlijsten
Stel specifieke vragen aan een groep 

om de workflow en motivatie van 
gebruikers beter te begrijpen

Kijk en leer
Besteed tijd met uw gebruikers en 

leer hun bestaande processen 

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Voorbeelden: 
- Probleem: klanten zijn boos wanneer de installateurs te laat komen.  

- Doelstelling: ontwerp een volgsysteem voor medewerkers in het hoofdkantoor zodat ze de status 
van buitendienstmedewerkers in real time kunnen zien en andere medewerkers kunnen toewijzen 
aan projecten of klanten op voorhand kunnen inlichten als de installatie vertraging zal oplopen. 

- Probleem: dokters moeten wachten tot de administratie van de patiënten in orde is. 

- Doelstelling: ontwerp een incheck-app voor receptionisten om patiënten die spoedeisende hulp 
nodig hebben snel aan te melden zodat dokters minder lang moeten wachten en patiënten sneller 
kunnen behandelen.

Formuleer een doelstelling.Schrijf doelstellingen 
op waarbij de gebruiker 
centraal staat
Een doelstelling omschrijft hoe uw 
app een bepaald probleem gaat 
aanpakken. 

Maak een lijst met de problemen die 
u wilt aanpakken en formuleer dan 
een doelstelling voor elk probleem. 

Bespreek de doelstellingen samen 
met het team zodat iedereen 
begrijpt wat er wordt toegevoegd 
aan de app op maat. 

Gebruik de onderstaande zinnen om een doelstelling te formuleren: 

Ontwerp een [welk type app of functie?]  

voor [welk type teamlid?]

om [wat moet dit deel van de app doen?],  

zodat [wat is de impact op het bedrijf?].

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Schrijf 
gebruikersscenario’s 
en definieer vereisten

02
- Evalueer uw doelstellingen 

- Schrijf gebruikersscenario’s 
en definieer vereisten

- Denk na over integratie, 
beveiliging en implementatie 

- Prototype en krijg feedback 

- Krijg ondersteuning bij het 
maken van een app op maat

Plannen: 
stap

1. 
Pla

nnen
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Schrijf 
gebruikersscenario’s
Door een specifieke reeks vragen te 
stellen kunt u gebruikersscenario’s 
bepalen die samenvatten hoe 
verschillende personen de app 
zullen gebruiken.

- Wie zal de app gebruiken? 

- Wat willen de gebruikers dat de app doet? 

- Waar zullen ze de app gebruiken? 

- Wanneer zullen ze de app gebruiken? 

- Welke apparaten zullen voor de app worden gebruikt? 

- Hoe zal de interactie tussen de app en de huidige systemen plaatsvinden?

Vestig uw aandacht op deze vragen en 
begin de doelstellingen van uw gebruikers 
te definiëren.

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Jennifer is een manager in een middelgroot 
bedrijf dat materiaal verhuurt. 

- Ze heeft een systeem nodig waarmee ze  
klanten en het materiaal dat zij huren kan 
bijhouden. 

- Momenteel haalt ze namen, websites, adressen, 
huurovereenkomsten en soorten materiaal uit 
verschillende bronnen. 

- Ze gebruikt de gegevens die ze verzamelt voor 
de opvolging van de klanten na de verhuur  
van het materiaal en voor het plannen van de 
voorraad, het maken van een prognose van  
de inkomsten en het maken van facturen. 

- Ze verdeelt rapporten onder buitendienst 
werknemers die klanten wekelijks opvolgen. 

- Buitendienstwerknemers zouden graag  
toegang hebben tot deze gegevens vanaf 
mobiele apparaten.

Schrijf 
gebruikersscenario’s
Gebruikersscenario’s vertellen 
verhalen over hoe gebruikers  
taken voor elkaar krijgen en  
hoe ze gegevens gebruiken.  

Welke van uw doelstellingen zijn 
van toepassing op de gebruiker  
die u beschrijft?  

Gebruikersscenario’s helpen de 
vereisten voor uw app te bepalen. 
Definieer een gebruikersscenario 
voor elke gebruikersrol. 

Gebruikersscenario

Contactgegevens 
klanten

Inventaris 
(Activa)

Huurovereen-
komsten 

Prognose van 
inkomsten

Rapporten 
buitendienst

Soorten 
materiaal

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  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Voorbeeldvragen Voorbeeld

Wie zijn de personen en groepen die  
de app zullen gebruiken?

Field Team Manager (individu) 

Medewerkers van het Field Team (groep) 

Medewerkers van het Sales Team (groep)

Welke rollen en verantwoordelijkheden 
hebben de gebruikers?

Een Field Team Manager is verantwoordelijk voor de 
inventarisatie, facturering en rapportage. 

Medewerkers van het Field Team zijn verantwoordelijk  
voor huurovereenkomsten, bezoeken aan klanten en de 
levering van producten. 

Medewerkers van het Sales Team zijn verantwoordelijk 
voor de opvolging van sales leads en het beheer van 
contracten. 

Zal de app door meerdere gebruikers 
tegelijk worden gebruikt en zijn hun  
rollen vergelijkbaar of verschillend?

Meerdere gebruikers met verschillende 
verantwoordelijkheden zullen de app tegelijk  
gebruiken.

Wie zijn uw gebruikers?Schrijf 
gebruikersscenario’s
Denk eerst na over wie uw app  
zal gebruiken.  

Hier vindt u enkele belangrijke 
vragen die moeten worden 
beantwoord.

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  
5. Krijg ondersteuning bij het maken van een app op maat
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Wat hebben de gebruikers nodig?Schrijf 
gebruikersscenario’s
Denk na over wat de app moet 
doen voor elk type gebruiker.  

Hier vindt u enkele vragen die u 
moet overwegen.

Voorbeeldvragen Voorbeeld

Welke problemen proberen 
gebruikers op te lossen?

De manager is niet in staat om een lijst met klanten en 
activa doeltreffend samen te stellen, te beheren en te 
delen met buitendienstmedewerkers.

Welke voordelen en nadelen heeft  
het huidige proces?

Het huidige proces is handmatig en foutgevoelig;  
het bestaat uit Excel-spreadsheets die moeilijk  
bij te houden zijn en met het team te delen zijn.

Welke vereisten zijn er voor elk team?

De Field Team Manager heeft de huidige adressen  
van de klanten en huurinformatie nodig.  

Het Field Team en het Sales Team hebben  
externe toegang tot de gegevens van klanten, 
huurovereenkomsten en activa nodig.

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  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Waar wordt de app gebruikt?Schrijf 
gebruikersscenario’s
Denk aan hoe en waar de gebruikers 
toegang zullen hebben tot de app. 

Hier vindt u enkele vragen die u moet 
overwegen.

Voorbeeldvragen Voorbeeld

Waar wordt de app gebruikt?  
In helder daglicht? 's Nachts?

De app zal overdag en ’s avonds worden gebruikt in het 
kantoor en op bezoek bij klanten.

Zullen gebruikers altijd verbinding 
kunnen maken met de server? Gebruikers zullen altijd toegang hebben tot de server.

Stappen voor het maken van een app op maat • Wat is een app op maat • Maak een plan > 1. Evalueer uw doelstellingen  • 2. Schrijf gebruikersscenario’s en definieer vereisten • 3. Denk na over integratie, beveiliging en implementatie  • 4. Prototype en krijg feedback •  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Wanneer wordt de app gebruikt?Schrijf 
gebruikersscenario’s
Vergeet de timing niet.  

Hier vindt u enkele vragen die u 
moet overwegen.

Voorbeeldvragen Voorbeeld

Wanneer zullen personen de  
verzamelde informatie gebruiken?

Een rapport over klanten en activa wordt wekelijks 
verzonden naar het Field Team en Sales Team. 
Huurovereenkomsten kunnen dagelijks worden  
afgesloten.

Wanneer heb je de app op maat 
nodig?

De op maat gemaakte app moet klaar en functioneel  
zijn wanneer het huurseizoen komende zomer begint.
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Voorbeeldvragen Voorbeeld

Wanneer zullen personen de 
verzamelde informatie 
gebruiken?

Een rapport over klanten en activa wordt 
wekelijks verzonden naar het Field Team en 
Sales Team. 

Wanneer moet de app worden 
geïmplementeerd?

Binnen zes maanden moet een proces klaar zijn 
voor gebruik.

Voorbeeldvragen Voorbeeld

Welke apparaten worden gebruikt,  
en door welke gebruikers?

Mac- en Windows-desktops voor de Field Team 
Manager en de medewerkers van het Sales Team,  
en iPads voor medewerkers van het Sales Team en  
het Field Team.

Welke richting zullen mobiele 
gebruikers het meest gebruiken? 
Liggend, staand of beide?

De iPad zal in beide richtingen worden gebruikt door 
werknemers van het Field Team en Sales Team om  
klanten op te zoeken.

Welke bewegingen, spraakfuncties  
en functies voor het vastleggen van 
beelden hebben gebruikers nodig?

Werknemers van het Field Team moeten handtekeningen 
van klanten vastleggen en foto's maken.

Hebben de gebruikers volledige 
toegang nodig vanaf hun mobiele 
apparaten?

Mobiele gebruikers hebben toegang nodig tot gegevens 
van klanten en huurovereenkomsten.

Welke apparaten zullen worden gebruikt om 
de app te openen?

Schrijf 
gebruikersscenario’s
Hoe zal uw op maat gemaakte app 
worden gebruikt? Moet de app 
beschikbaar zijn voor meerdere 
besturingssystemen?  

Hier vindt u enkele vragen die u 
moet overwegen.
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Voorbeeldvragen Voorbeeld

Welk deel van uw workflow is 
herhalend?

De verzameling en invoer van contactgegevens van  
klanten en gegevens van activa in meerdere spreadsheets.

Welke gegevens kunnen u helpen 
betere zakelijke beslissingen te 
nemen?

Een lijst met het totale aantal activa en activa per klant. 

Kosten van de activa en kosten van activa per klant. 

Gebruikspercentage van activa.

Zult u gegevens vanuit andere 
systemen migreren?

De Field Team Manager moet gegevens uit de huidige 
spreadsheets en boekhoudsoftware migreren.

Moet de app met andere software 
worden geïntegreerd?

De op maat gemaakte app heeft toegang tot gegevens  
van verschillende bronnen nodig, van CRM tot 
boekhoudsoftware.

Hoe zal de interactie tussen de op maat 
gemaakte app en de huidige systemen 
plaatsvinden? 

Schrijf 
gebruikersscenario’s
 
Hoe past de app op maat in uw 
huidige processen of hoe verbetert 
deze de huidige processen? 

Hier vindt u enkele vragen die u 
moet overwegen.
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Functionaliteit Functies

Formulieren
Bekijk activa- en contactgegevens voor elke klant in een eenvoudig te lezen  
iPad-formulier voor gebruik onderweg en maak tabel- en lijstweergaven voor 
gebruik op desktopcomputers. 

Rapporten Genereer wekelijkse rapporten.

Grafieken Zet gegevens om in grafieken om trends te identificeren.

iOS / Mobiel Krijg onderweg toegang tot klant- en activagegevens.

Mac / Windows Krijg op het kantoor toegang tot klant- en activagegevens.

Automatisering Automatiseer het opvragen en samenvoegen van klant- en activagegevens.

Integratie Haal klant- en activagegevens uit meerdere bronnen.
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Maak een lijst met de functies van uw  
app op maat.

Definieer uw vereisten
Voeg een algemene beschrijving 
van de werking van uw app op 
maat toe, alsook een gedetailleerde 
lijst met functies op basis van de 
gebruikersscenario’s die u al hebt 
geschreven. 

Voorbeeld: “De op maat gemaakte 
app voor het beheer van 
verhuurdiensten zal de manager 
van het Field Team en medewerkers 
van het Sales Team in staat stellen 
om gegevens van klanten, de 
verkoop en de voorraad in real time 
te beheren. De app zal een functie 
voor rapporten hebben en met 
boekhoud- en CRM-systemen 
worden geïntegreerd." 
Meer gedetailleerde informatie over dit deel is 
beschikbaar in de handleiding FileMaker Training 
Series: Advanced.
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http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=nl
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Denk na over 
integratie, 
beveiliging en 
implementatie

03
Plannen: 

stap - Evalueer uw doelstellingen 

- Schrijf gebruikersscenario’s en  
definieer vereisten 

- Denk na over integratie, 
beveiliging en implementatie

- Prototype en krijg feedback 

- Krijg ondersteuning bij het 
maken van een app op maat
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Aandachtspunten bij een app op maat:

Gegevens: welke bronnen gebruikt u? 

Beveiliging: welke beveiligingsmaatregelen moet u nemen? 

Implementatie: hoe gaat u de app implementeren voor de gebruikers?

Kijk verder dan  
de functies
Maak een plan voor de integratie 
van uw app met andere systemen, 
de beveiliging van de app en de 
implementatie van de app bij uw 
gebruikers.
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- Als u uw eigen gegevensbronnen hebt en beheert, kunt u een app eenvoudiger 
implementeren.   

- Als u een beheerder of een ander systeem nodig hebt om toegang tot uw 
gegevens te voorzien, wordt het plan wat ingewikkelder. 

Welke gegevensbronnen gebruikt u?Gegevensbronnen  
beïnvloeden de 
complexiteit
De toegang die u hebt tot een 
gegevensbron is een belangrijke 
factor in de bepaling van de 
structuur van uw app op maat.
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Gaat u persoonlijke gegevens van klanten of werknemers bewaren? 

Gaat u bedrijfsgeheimen of gegevens van nieuwe producten bewaren? 

Gaat de app creditcardnummers of andere financiële gegevens bewaren? 

Moet u aan andere wetgevingen, zoals HIPAA, voldoen?

Welk beveiligingsniveau  
hebt u nodig?
Elke op maat gemaakte app moet 
worden beveiligd. 

Wanneer u nadenkt over welk  
type en niveau van beveiliging  
uw gebruikers nodig hebben,  
moet u zeker deze zaken in het 
achterhoofd houden.  

Beveiligingsopties 

- Beheer de beveiligingsverificatie intern door gebruikersaccounts en 
wachtwoorden aan te maken met de FileMaker-software.   

- Of u kunt een externe verificatie gebruiken via systemen van derden zoals 
Open Directory of Active Directory.  

- Bepaal of u uw gegevens moet coderen zodat u de juiste instellingen kunt  
kiezen wanneer u de app in FileMaker maakt. 

Hoe gaat u vertrouwelijke gegevens beveiligen?
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Denk na over de levering en toegankelijkheid:  

- Hoe zal de app worden geleverd aan de gebruikers?  

- Hoeveel personen hebben toegang nodig? 

- Zullen ze toegang op afstand nodig hebben? 

- Hebt u een systeembeheerder nodig? 

Met FileMaker Server kunnen meerdere gebruikers tegelijk toegang krijgen tot  
uw app op maat en kunt u een automatische reservekopie en beveiligde 
gegevensverbindingen instellen. 

Lees meer over de implementatie in onze handleiding Implementeren.

Hoe gaat u uw op maat gemaakte app 
implementeren?

Denk vooruit voor een 
vlotte uitrol

Onder ‘implementatie’ verstaan we 
de manier waarop u de app op 
maat beschikbaar stelt voor de 
gebruikers. 

De implementatie is een integraal 
onderdeel van het maken van een 
app op maat. Houd er vroeg in het 
proces rekening mee.  
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Prototype en krijg 
feedback

04
- Evalueer uw doelstellingen 

- Schrijf gebruikersscenario’s en  
definieer vereisten 

- Denk na over integratie, 
beveiliging en implementatie 

- Prototype en krijg feedback

- Krijg ondersteuning bij het 
maken van een app op maat
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Met een prototype kunt u het concept van uw app op 
maat controleren met het team alvorens u te veel tijd 
steekt in de ontwikkeling.  

- Het prototype kan een ‘een prototype op papier’ 
zijn: u maakt een ruwe schets van de elementen, 
geeft een lijst of beschrijvingen van de acties die 
een gebruiker kan uitvoeren en toont hoe de app 
zal reageren. 

- Gebruikers geven feedback over het ‘prototype 
op papier’.  

- Plan enkele revisies van het prototype om u 
ervan te verzekeren dat u voldoende feedback 
van uw gebruikers krijgt.

Ontwikkel een  
prototype
Nu hebt u een duidelijk beeld van 
de doelstellingen en vereisten van 
uw gebruikers en is het tijd om uw 
app op maat te ontwerpen.  

Begin met een prototype of schets. 

Door het prototype aan uw 
gebruikers te tonen, kunt u de 
functionaliteit en bruikbaarheid 
vroeg in de ontwikkeling testen.  
Zo verzekert u dat gebruikers 
begrijpen welke koers u volgt en 
ervan overtuigd zijn dat de app  
aan hun behoeften zal voldoen. 

Download sjablonen voor een 
prototype op papier voor de iPad  
en iPhone.

U bent nu klaar om een prototype te maken.
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Een goede ontwikkeling is herhalend. Blijf uw ontwerp reviseren en verfijnen terwijl u 
feedback van gebruikers krijgt bij elke revisie.

Test regelmatig met gebruikers.Test uw  
prototype
Valideer uw ontwerp met de 
bedoelde gebruikers alvorens  
u te veel tijd steekt in de 
ontwikkeling.  Validatiecyclus van ontwerp

Prototype van app

Implementeer 
feedback  

van gebruikers

Deel met 
gebruikers

Gebruikers
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Krijg ondersteuning 
bij het maken van 
een app op maat

05
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- Denk na over integratie, 
beveiliging en implementatie 
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- Krijg ondersteuning bij het 
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Klaar om je app op 
maat te maken?
Om de beste aanpak te kiezen, stelt 
u zich deze vragen: 

Hoeveel tijd kan ik besteden aan 
het project?  

Leer ik graag nieuwe technologie? 

Heb ik budget voor consultancy? 

Neem de Doe-het-zelftest af

Wat is het beste model voor u?

Doe het zelf
Begin zelf te ontwikkelen en vul uw 
kennis aan met andere bronnen zoals:  

- Academie voor apps op maat 

- FileMaker Training Series 

- Trainingsmateriaal 

- Webinars en video's 

- FileMaker Community 

- Trainingslessen van derden

Huur een consultant in
Externe consultants bieden talrijke 
diensten en kunnen op elk moment 
tijdens het proces worden betrokken.

Zoek een coach
Combineer uw bronnen en de  
kennis van een consultant voor  
een gecombineerde aanpak.
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http://www.filemaker.com/nl/partners/find-a-partner/
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Hoe complex zijn uw behoeften? 

Welke functies zijn een must? 

Welke functies zou u graag toevoegen? 

Hoeveel tijd kunt u besteden aan de ontwikkeling? 

Hoe groot is uw budget?

Evalueer de benodigde bronnen met de 
volgende vragen: 

Welke bronnen  
hebt u nodig?
Houd rekening met de tijd, kosten 
en omvang wanneer u een app op 
maat begint te maken. 
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Platinum leden van FileMaker Business Alliance
Platinum leden zijn grotere consultancybureaus en hebben een diepgaande kennis 
van de aanbevolen procedures voor de ontwikkeling van een FileMaker-app op maat. 
Ze doen zowel eenvoudige als complexe projecten. 

Leden van FileMaker Business Alliance
Deze consultants hebben een uitgebreide praktijkervaring en diepgaande kennis van 
de ontwikkeling van FileMaker-apps. 

Freelance consultants
Personen met uitgebreide kennis van het maken van apps op maat met behulp van  
het FileMaker-platform. Doorgaans werken ze aan kleinere projecten. Selecteer een 
consultants met FileMaker-certificering, wat duidt op uitgebreide kennis, ervaring en 
vaardigheden.

Consultants van 
FileMaker Business 
Alliance (FBA)
FileMaker-consultants bieden  
talrijke diensten aan: coachen 
tijdens het ontwerp van de lay-out, 
specifieke aspecten van een  
project (zoals integratie in andere 
gegevensbronnen), of het complete 
ontwerp, de ontwikkeling en de 
hosting van een app. 

Er zijn wel verschillen tussen 
FileMaker-ontwikkelaars. FBA-leden 
(FileMaker Business Alliance) zijn 
een partnership met FileMaker, Inc. 
aangegaan en bieden ervaring in de 
ontwikkeling van apps op maat en 
professionele diensten aan op basis 
van het FileMaker Platform.

Er zijn drie soorten FileMaker-consultants:
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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: 
http://www.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. 
https://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: 
http://www.filemaker.com/nl/support/

Training door derden is beschikbaar op Lynda.com (in het Engels): 
http://www.lynda.com/FileMaker-Pro-training-tutorials/199-0.html

Veel FileMaker-consultants bieden trainingen en services om u te helpen bij elke stap van 
het proces. 
http://www.filemaker.com/nl/partners/find-a-partner/

Online lessen, training en gemeenschapOntdek  
bronnen
Er bestaan geweldige bronnen  
die u kunnen helpen tijdens de 
ontwikkeling van een app op  
maat met behulp van het  
FileMaker-platform.
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Begin uw app te ontwikkelen met onze  
volgende handleiding:  

Maken 
Uw eerste oriëntatie voor het maken van een app op maat met FileMaker. 


