
Dina första steg mot  
att skapa en lyckad 
anpassad app

Planera 



Börja drömma! 
Hur skulle den perfekta appen  
se utför att t.ex. hantera kontakter, 
tillgångar, innehåll och fakturor för  
ditt företag.  

Önskar du att du kunde hantera alla 
dina data och processer med en enda 
enkel lösning? 

Den här guiden ger dig en bild av hur 
en anpassad app som skapats med 
hjälp av FileMaker-plattformen kan 
göra verklighet av din dröm.
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Bygg perfekta anpassade appar som kopplar ihop ditt team med verksamheten. 
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I denna guide
Vad är en anpassad app?……………………………………….. 

Stegen till att bygga en anpassad app…………….………… 

Börja planera…………………………………………..…..………… 

1. Utvärdera målen…………………………………….………… 

2. Skriv användarscenarion och definiera förutsättningar…. 

3. Fundera på integration, säkerhet och driftsättning……… 

4. Skapa en prototyp och samla in feedback…………….….. 

5. Få hjälp med att bygga en anpassad app…………….…..

Grattis till de första stegen 
mot en anpassad app!   
Det här är den första delen av en 
tredelad guide på vägen mot att 
bygga en anpassad app med hjälp  
av FileMaker-plattformen. 

Lär dig mer om vad anpassade appar 
kan göra och upptäck och definiera 
dina egna mål för en anpassad app.
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Vad är en anpassad 
app?
En anpassad app är en app som 
skapas med hjälp av FileMaker-
plattformen efter en organisations 
unika behov. Appar kan skapas  
från grunden utifrån en enkel idé, 
genom att förändra en färdig 
lösning eller genom att importera 
data från befintliga kalkylark. 
Företag använder appar på flera 
olika plattformar så som iPhone, 
Mac, Windows och på webben.

Vilka typer av innehåll kan hanteras via en 
anpassad app?

Kunddata 
och -feedback

Kalkylblad

Mediefiler

Dokument

Anpassade 
formulär

Rapporter

Signaturer

• Vad är en anpassad app • Stegen för att bygga en anpassad app • Börja planera > 1. Utvärdera målen • 2. Skriv användarscenarion och definiera förutsättningar • 3. Fundera över integration, säkerhet och driftsättning  • 4. Skapa en prototyp och samla in feedback •  
5. Få hjälp med att bygga en anpassad app
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Tre steg som hjälper dig att bygga en anpassad app.Stegen till att bygga  
en anpassad app

För att bygga en anpassad app är 
det lämpligt att dela upp projektet i 
tre moment: 

Planera
Skapa
Driftsätta

Dessa moment, som beskrivs i tre 
separata guider, tar dig igenom 
processen att skapa en anpassad 
app som förvandlar din verksamhet.

Ramverket  
för lyckade  
anpassade  
appar med 
FileMaker 

Utforska vad du kan göra 
med anpassade appar 
och hur din egen app 
skulle se ut. Börja med  
att Planera.

Få en överblick över 
skapandeprocessen med 
Skapa som innehåller 
beskrivningar av hur du 
bygger anpassade appar 
på FileMaker-plattformen.

Använd din anpassade app i 
praktiken. Lär dig hur du 
distribuerar den till användarna 
med hjälp av Driftsätta.

• Vad är en anpassad app • Stegen för att bygga en anpassad app • Börja planera > 1. Utvärdera målen • 2. Skriv användarscenarion och definiera förutsättningar • 3. Fundera över integration, säkerhet och driftsättning  • 4. Skapa en prototyp och samla in feedback •  
5. Få hjälp med att bygga en anpassad app
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Börja 
planera

Vad behöver ditt team få ut av en 
anpassad app? Börja med att 
lista kraven för appen så att du 
är säker på att du riktar in dig på 
teamets största problem. 

Följande kapitel tar dig igenom 
processen för att utvärdera dina 
behov, definiera förutsättningar 
och få feedback på en prototyp 
av din anpassade app.
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Utvärdera målen

- Utvärdera målen

- Skriv ned användarscenarion 
och definiera förutsättningar  

- Fundera på integration, 
säkerhet och driftsättning 

- Skapa en prototyp och samla  
in feedback 

- Få hjälp med att bygga en  
anpassad app

01
Planera steg
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Vilka är dina mål?
Vad vill ditt team kunna göra med 
den anpassade appen? 

Definiera dina mål och bedöm 
behoven hos organisationen och de 
personer som kommer att använda 
appen.

Definiera behoven hos alla som 
använder appen.

Dina  
företagsmål

Vilka mått på effektivitet 
skulle hjälpa verksamheten 

att nå målen?

Ditt  
teams mål

Vad behöver den 
anpassade appen kunna 

göra för teamet?

Dina  
användares mål
Hur vill användarna 

interagera med appen?
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Börja med att fokusera på användarna 
och deras mål, inte på appens 
funktioner. 

Prata med användarna innan du börjar 
utveckla appen så att du förstår deras 
behov.  

Stäm av med användarna under 
utvecklingens gång och testa den 
anpassade appen medan den tas fram.

Fokusera på användarna 
Vill du att användarna ska gilla den 
anpassade appen?  

Bygg den enligt principerna om  
användarcentrerad design. Designa 
appen med användarna i åtanke och 
skapa flera kontrollpunkter så att du 
kan testa den tillsammans med dem 
under arbetets gång. 

Då ligger fokus på användarna och 
deras mål för en mer effektiv och  
användarvänlig upplevelse, och 
resultatet blir en app som uppskattas 
av användarna.

Skapa din anpassade app med  
användarcentrerad design.
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Fokusera på användarna 
för att upptäcka och 
definiera deras behov
Kom nära användarna.  
Vad gör de under dagarna?  
Hur skulle de kunna bli mer effektiva?  
Vilka processer gör dem frustrerade? 

Att förstå deras problem hjälper dig 
att få en klar bild av vilka funktioner 
den anpassade appen bör innehålla.

Använd olika metoder för att bedöma 
användarnas behov.

Samtal, intervjuer
Upptäck problem, smärtpunkter  

och ouppfyllda behov

Fokusgrupper, workshoppar
Samla in många olika åsikter

Enkäter
Ställ specifika frågor i en grupp  

för att få en bättre förståelse  
av användarnas arbetsflöde  

och motivation

Se och lär
Tillbringa tid med användarna och lär 

dig deras nuvarande processer 
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Exempel: 
- Problem: Kunderna blir irriterade när installationsteamet inte kommer i tid.  

- Målformulering: Designa ett system för att spåra personalen åt ombud på huvudkontoret så att de 
kan se realtidsstatus för de som arbetar på fältet. På så sätt kan de lägga ny personal på projekt 
eller informera kunderna i förväg om installationen blir försenad. 

- Problem: Läkare är lediga medan de väntar på att patienterna gör sitt pappersarbete. 

- Målformulering: Designa en incheckningsapp åt receptionisterna för att logga in brådskande 
patienter snabbt så läkarna har mindre inaktiv tid och patienterna får komma in snabbare.

Skriv en målformulering.Skriv användarcentrerade  
målformuleringar
Med en målformulering blir det tydligt 
hur appen hjälper till med ett givet 
problem. 

Gör en lista över de problem du  
vill hantera och skapa sedan en 
målformulering för varje problem. 

Gå igenom problemformuleringarna 
med ditt team så att alla förstår vad 
den anpassade appen kommer att 
innehålla. 

Använd uppmaningarna nedan när du skriver en problemformulering: 

Designa en [vilken typ av app eller funktion?]  

åt [vilken typ av teammedlemmar?]

för att [vad ska den här delen av appen uppnå?],  

så [vilken inverkan har det på företaget?].
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Skriv 
användarscenarion  
och definiera 
förutsättningar

02
- Utvärdera målen 

- Skriv användarscenarion och 
definiera förutsättningar

- Fundera på integration, 
säkerhet och driftsättning 

- Skapa en prototyp och samla  
in feedback 

- Få hjälp med att bygga en  
anpassad app

Planera steg
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Skriv användarscenarion
Genom att ställa specifika frågor kan 
du skapa användarscenarion som 
sammanfattar hur olika människor 
kommer att använda appen. - Vem ska använda appen? 

- Vad behöver appen kunna hjälpa användarna med? 

- Var ska de använda appen? 

- När ska de använda appen? 

- Vilka enheter ska appen användas på? 

- Hur behöver appen interagera med de befintliga systemen?

Fokusera på dessa nyckelfrågor och börja 
definiera användarnas mål.

Stegen för att bygga en anpassad app • Vad är en anpassad app • Börja planera > 1. Utvärdera målen • 2. Skriv användarscenarion och definiera förutsättningar • 3. Fundera över integration, säkerhet och driftsättning  • 4. Skapa en prototyp och samla in feedback •  
5. Få hjälp med att bygga en anpassad app



15

Jennifer är chef på ett medelstort företag som 
hyr ut utrustning. 

- Hon behöver ett system för att spåra kunder 
och den utrustning de hyr ut. 

- För tillfället samlar hon in namn, webbplatser, 
adresser, hyresavtal och utrustningstyper 
från olika källor. 

- Hon använder den information hon samlar in 
för att göra uppföljningar med kunderna efter 
att de har hyrt utrustning. Hon använder den 
även för lagerplanering, inkomstplanering 
och fakturering. 

- Hon delar ut rapporter så att fältpersonalen 
kan göra kunduppföljningar varje vecka. 

- Fältpersonalen vill kunna komma åt dessa 
data från sina mobila enheter.

Skriv användarscenarion
Användarscenarion berättar historier 
om hur användarna utför sina 
uppgifter och använder informationen.  

Vilken av dina målformuleringar gäller 
för den användare du beskriver?  

Användarscenarion hjälper till att 
skapa förutsättningarna för appen. 
Definiera ett användarscenario för 
varje användarroll. 

Användarscenario

Kund 
kontakter

Lager 
(tillgångar) Hyresavtal

Inkomstplanering Fält- 
rapporter

Utrustnings- 
typer
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Exempel på frågor Exempel

Vilka är de enskilda personer och 
grupper som ska använda appen?

Ledare för fältteam (enskilda personer) 

Personal i fältteam (grupp) 

Personal i säljteam (grupp)

Vilka är användarnas roller och 
ansvar?

Chefen för fältteamet ansvarar för lager, fakturering och 
rapportering. 

Fältteamet ansvarar för hyresavtal, kundbesök och 
produktleverans. 

Säljarna ansvarar för säljuppföljning och avtalshantering. 

Ska appen användas av flera 
användare samtidigt och är deras 
roller lika eller skiljer de sig åt?

Flera användare med olika ansvarsområden ska använda 
appen samtidigt.

Vilka är användarna?Skriv användarscenarion
Börja med att fundera över vem som 
ska använda appen.  

Här följer några viktiga frågor att 
svara på.
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Vad behöver användarna?Skriv användarscenarion
Fundera över vad de olika 
användartyperna behöver ha  
av appen.  

Här är några frågor att fundera över.

Exempel på frågor Exempel

Vilka problem försöker användarna  
lösa?

Chefen kan inte på ett effektivt sätt samla in, hantera  
och dela en lista över kunder och tillgångar med 
fältpersonalen.

Vilka är styrkorna och nackdelarna 
med den aktuella processen?

Den aktuella processen är manuell och felbenägen,  
den består av Excel-ark som är svåra att underhålla och 
dela med teamet.

Vilka är förutsättningarna för olika 
team?

Chefen för fältteamet behöver kundernas aktuella 
adresser och hyresinformation.  

Fält- och säljteamen behöver komma åt kunduppgifter, 
hyresdetaljer och tillgångsinformation när de är borta  
från kontoret.
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Var ska appen användas?Skriv användarscenarion
Tänk på logistiken för hur och var 
användarna ska använda appen. 

Här är några frågor att fundera över.
Exempel på frågor Exempel

Var ska appen användas?  
I dagsljus? På kvällen?

Den ska användas på kontoret och fältet under dagen  
och på kvällen.

Kommer användarna alltid att kunna 
ansluta till servern? Användarna kommer alltid att ha åtkomst till servern.
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När ska appen användas?Skriv användarscenarion
Glöm inte tidsaspekten.  

Här är några frågor att fundera över. Exempel på frågor Exempel

När ska personalen använda den  
information som samlats in?

En kund- och lagerrapport skickas ut varje vecka till  
fält- och säljteamen. Hyresavtal kan skapas dagligen.

När behöver du den anpassade 
appen?

Den anpassade appen måste vara i drift när 
sommarsäsongen börjar.
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Exempel på frågor Exempel

Vilka enheter kommer att användas 
och av vilka användare?

Mac- och Windowsdatorer för chefen, fältteamet och 
säljarna samt iPad för säljarna och fältteamet.

Vilken riktning kommer de mobila 
användarna främst att använda? 
Liggande, stående eller båda?

iPad kommer att användas i båda riktningar av fält- och 
säljteamen när de letar upp kunder.

Vilka gester, röstdikteringar  
och fotofunktioner behövs?

Fältpersonal behöver kunna samla in kundsignaturer och 
ta bilder.

Behöver användarna ha full åtkomst  
från mobila enheter?

Mobila användare behöver komma åt kund- och 
hyresdata.

Vilka enheter ska användas för 
att öppna appen?

Skriv användarscenarion
Hur ska den anpassade appen 
användas? Behöver den finnas på 
flera operativsystem?  

Här är några frågor att fundera över.
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Exempel på frågor Exempel

Vilken del av arbetsflödet är repetitivt? Samla in och infoga kund- och lagerinformation i flera 
kalkylblad.

Vilka mått skulle hjälpa dig att fatta 
bättre affärsbeslut?

En lista över total lagersaldot samt saldot per kund. 

Totala lagervärdet samt värdet per kund. 

Siffror över lagerflödet.

Ska du överföra data från andra 
system?

Ledaren för ett fältteam behöver överföra data från  
befintliga kalkylblad och redovisningsprogram.

Behöver det integreras med annan 
programvara?

Den anpassade appen behöver komma åt data från olika 
källor, från CRM till redovisningsprogram.

Hur behöver appen interagera med de  
befintliga systemen? 

Skriv användarscenarion
 
Hur kommer den anpassade appen 
att passa in i eller förbättra de 
processer som redan finns? 

Här är några frågor att fundera över.
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Funktioner Funktioner

Formulär
Visa lager och kontaktuppgifter för varje kund i ett lättläst iPad-formulär  
som kan användas på fältet och skapa tabeller och listor som ska  
användas på datorn. 

Rapporter Generera veckorapporter.

Diagram Visa data i diagram och grafer för att identifiera trender.

iOS/mobilt Komma åt kund- och lagerinformation på fältet.

Mac/Windows Komma åt kund- och lagerinformation på kontoret.

Automatisering Automatisera insamlingen och konsolideringen av kund- och 
lagerinformation.

Integration Samla in och öppna data från flera källor.
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Skapa en lista över funktioner och fördelar 
med den anpassade appen.

Definiera 
förutsättningarna
Ta med en övergripande beskrivning 
av hur den anpassade appen ska 
fungera samt en detaljerad lista över 
funktioner och fördelar baserat på de 
användarscenarion du redan har 
skrivit. 

Exempel: “Med den anpassade 
appen för hantering av uthyrning  
på fältet kan fältchefer och säljare 
hantera information om kunder, 
försäljning och lager i realtid.  
Det kommer fungera att rapportera 
och den ska integreras med 
redovisnings- och CRM-systemen.” 

Fler detaljer om den här delen finns i handboken 
FileMaker Training Series: Advanced.
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Fundera på 
integration, 
säkerhet och 
driftsättning

03
Planera steg - Utvärdera målen 

- Skriv ned användarscenarion 
och definiera förutsättningar 

- Fundera på integration, 
säkerhet och driftsättning

- Skapa en prototyp och samla  
in feedback 

- Få hjälp med att bygga en  
anpassad app
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Att tänka på för anpassade appar:

Data: Vilka är dina källor? 

Säkerhet: Vilken säkerhet krävs? 

Driftsättning: Hur ska du driftsätta till användarna?

Ett större perspektiv
Skapa en plan för hur den 
anpassade appen ska integreras 
med andra system, hur den ska bli 
säker och hur den ska driftsättas till 
användarna.
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- Om du äger och kontrollerar dina datakällor blir det lättare att bygga och driftsätta.   

- Om du behöver att en administratör eller andra system ger åtkomst till dina data  
bör du planera för ökad komplexitet. 

Vilka är dina datakällor?Datakällorna påverkar 
komplexiteten.
Vilken åtkomst du har till en 
datakälla är en viktig faktor när 
det gäller att avgöra strukturen 
för den anpassade appen.
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Ska du lagra kunders eller anställdas personuppgifter? 

Ska du lagra affärshemligheter eller information om framtida produkter? 

Ska appen innehålla kortuppgifter eller annan ekonomisk information? 

Behöver du följa andra regleringar, till exempel PUL?

Vilken säkerhetsnivå  
krävs?
Varje anpassad app kräver 
säkerhet. 

När du funderar över vilken typ och 
nivå av säkerhet dina användare 
behöver kan du tänka på följande 
saker.  

Säkerhetsalternativ 

- Hantera säkerhetsautentisering internt genom att skapa användarkonton  
och lösenord med FileMaker-programvara.   

- Du kan även använda extern autentisering med utomstående system som 
Open Directory eller Active Directory.  

- Bedöm om du behöver kryptera dina data så att du kan välja rätt inställningar 
när du bygger appen i FileMaker. 

Hur ska du se till att känslig information är säker?
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Tänk på leverans och tillgänglighet:  

- Hur ska appen levereras till användarna?  

- Hur många användare behöver ha åtkomst? 

- Ska de fjärransluta? 

- Behöver du en systemadministratör? 

FileMaker Server gör att flera användare kan komma åt den anpassade appen 
samtidigt och ger automatisk säkerhetskopiering och säkra dataanslutningar. 

Läs mer om driftsättning i handboken Driftsätta.

Hur ska du driftsätta den anpassade appen?Planera framåt för en 
smidig lansering.

“Driftsättning” handlar om hur du 
ska göra den anpassade appen 
tillgänglig för användarna. 

Driftsättningen är en viktig del av att 
skapa en anpassad app. Planera 
för det tidigt i processen.  

Stegen för att bygga en anpassad app • Vad är en anpassad app • Börja planera > 1. Utvärdera målen • 2. Skriv användarscenarion och definiera förutsättningar • 3. Fundera över integration, säkerhet och driftsättning  • 4. Skapa en prototyp och samla in feedback •  
5. Få hjälp med att bygga en anpassad app



28

Skapa en prototyp  
och samla in 
feedback

04
- Utvärdera målen 

- Skriv ned användarscenarion 
och definiera förutsättningar 

- Fundera på integration, 
säkerhet och driftsättning 

- Skapa en prototyp och samla 
in feedback

- Få hjälp med att bygga en  
anpassad app

Planera steg
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Målet med en prototyp är att kontrollera 
konceptet för den anpassade appen med 
teamet innan du lägger för mycket tid på 
driftsättningen.  

- Prototypen kan vara en “pappersprototyp”  
där du ger en grov skiss över delarna, en 
lista eller beskrivningar av vad användarna 
kan göra och visar hur den anpassade 
appen kommer att reagera. 

- Användarna ger feedback om 
“pappersprototypen”.  

- Räkna med att göra flera revideringar av 
prototyperna så att du får tillräckligt med 
feedback från användarna.

Utveckla en  
prototyp
Nu när du har en tydlig bild  
av användarnas mål och 
förutsättningar är det dags att 
designa en anpassad app.  

Börja med en prototyp eller  
en skiss. 

Genom att visa en prototyp  
för användarna kan du testa 
funktioner och användbarheten 
under utvecklingsprocessen.  
Det gör att användarna förstår  
vart du är på väg och ser att den 
kommer att uppfylla deras behov. 

Hämta mallar för pappersprototyper 
för iPad och iPhone.

Du är nu redo för prototyparbetet.
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Bra utveckling innebär många upprepningar. Fortsätt att revidera och förfina designen 
medan du tar emot feedback från användarna för varje revision.

Testa ofta med användarna.Testa din prototyp.
Validera din design med de 
personer som ska använda appen 
innan du lägger ned tid på att 
utveckla.  

Metod för designvalidering

Prototyp

Implementera 
användarnas  

feedback

Dela med 
användare

Användare
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Få hjälp med  
att bygga en  
anpassad app

05
- Utvärdera målen 

- Skriv ned användarscenarion 
och definiera förutsättningar 

- Fundera på integration, 
säkerhet och driftsättning 

- Skapa en prototyp och samla  
in feedback 

- Få hjälp med att bygga en  
anpassad app

Planera steg
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Är du redo att bygga 
en anpassad app?
Välj den bästa metoden genom 
att fråga dig själv: 

Hur mycket tid kan du ägna åt 
projektet?  

Tycker du om att lära dig ny 
teknik? 

Har du en budget för 
rådgivningshjälp? 

Gör Göra själv-testet

Vilken modell passar dig bäst?

Gör det själv
Börja utveckla på egen hand och 
kombinera dina kunskaper med andra 
resurser, bland annat:  

- Kurs om anpassade appar 

- FileMaker Training Series 

- Självstudier 

- Webbinarier och videor 

- FileMaker Community 

- Kurser från tredje part

Anlita en konsult
Tredjepartskonsulter erbjuder en mängd 
olika tjänster och kan tas in när som 
helst och i alla stadier av processen.

Ta hjälp av en coach
Kombinera dina resurser och 
kunskaperna som en coach har  
för en blandad approach.
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http://www.filemaker.com/se/partners/find-a-partner/
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Hur komplicerade är dina behov? 

Vilka funktioner är avgörande? 

Vilka funktioner skulle vara bra att ha? 

Hur mycket tid har du för utveckling? 

Vilken budget har du?

Utvärdera dina resursbehov genom att fråga: Vilka resurser  
behöver du?
När du börjar bygga den 
anpassade appen ska du tänka 
på tid, kostnad och omfång. 
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Platinummedlem i FileMaker Business Alliance
Platinummedlemmar är större konsultorganisationer och har ingående kunskaper  
om de bästa metoderna när det gäller att utveckla anpassade appar med FileMaker.  
De tar sig an många olika projekt, alltifrån enkla till mycket komplexa projekt. 

Medlem i FileMaker Business Alliance
Dessa konsulter erbjuder omfattande erfarenhet från verkligheten och ingående 
kunskaper om att utveckla FileMaker-appar. 

Frilansande konsulter
Konsulter med stor kunskap om att skapa anpassade appar med FileMaker-plattformen. 
De arbetar oftast med mindre projekt. Välj en konsult som är FileMaker-certifierad, vilket 
visar på en hög nivå i fråga om kunskap, erfarenhet och färdigheter.

FileMaker Business 
Alliance (FBA)
FileMaker-konsulter erbjuder en 
mängd olika tjänster: från coachning 
i layoutdesign till specifika delar av 
ett projekt (som att integrera med 
andra datakällor) eller ett totalt 
åtagande med  design, utveckling 
och hosting av din app. 

Men alla FileMaker-utvecklare är inte 
likadana. FBA-medlemmar har ingått 
ett samarbete med FileMaker, Inc. 
och erbjuder olika nivåer av expertis 
i utveckling och driftsättning av 
anpassade appar baserat på 
FileMaker-plattformen.

Det finns tre typer av FileMaker-konsulter:
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På webbplatsen FileMaker.com finns en utbildningsserie i Custom App Academy, 
webbinarier, diskussioner, videor och självstudier: 
http://www.filemaker.com/se/learning/

På vårt officiella FileMaker Community får du kontakt med andra FileMaker-användare 
och -experter. Få svar på dina frågor, titta på videor, se tekniska sammanfattningar, 
instruktionsartiklar, faktablad och mer. 
https://community.filemaker.com/

På supportwebbplatsen FileMaker.com finns produktdokumentation, artiklar från 
Knowledge Base, hjälp för inköpsbeslut samt installationsguider: 
http://www.filemaker.com/se/support/

Utbildning från tredje part finns via Lynda.com: 
http://www.lynda.com/FileMaker-Pro-training-tutorials/199-0.html

Många FileMaker-konsulter erbjuder kurser och tjänster för att hjälpa dig med varje 
steg av processen. 
http://www.filemaker.com/se/partners/find-a-partner/

Inlärning, utbildning och forum onlineUtforska  
resurserna
Det finns väldigt bra resurser som 
hjälper dig på vägen till att utveckla 
en anpassad app med hjälp av 
FileMaker-plattformen.
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Börja utveckla din app med vår nästa handbok:  

Skapa 
Din första inblick för att skapa en anpassad app med FileMaker. 


