
Maak verbluffende databases

FileMaker® Pro 12 is de snelste manier om 

verbluffende databases voor u en uw team te 

maken. Nu kunt u snel duidelijke en intuïtieve 

oplossingen maken, waarmee u productiever 

dan ooit kunt zijn. 

Wijzig onmiddellijk de look van uw lay-out 

met een van de veertig geweldige nieuwe 

thema’s die speciaal voor uw iPad, iPhone 

en desktop zijn ontworpen. Elk thema bevat 

vooraf gedefinieerde lettertypen, kleuren en 

objectstijlen. Met enkele muisklikken geeft u 

uw lay-out een professionele nieuw uiterlijk. 

Maak gebruik van de nieuwe geïntegreerde 

ontwerpgereedschappen om uw lay-outs op 

uw wensen af te stemmen. Gebruik linialen, 

gidsen en rasters om de precisie te krijgen 

die u nodig hebt. Selecteer kleurverlopen, 

transparanten en de optie om afbeeldingen 

bij te snijden om uw lay-outs verder aan te 

passen. 

Geef de interactieve status in objecten weer, 

zoals Aangewezen met cursor, Ingedrukt 

of Geselecteerd. En als de aangebrachte 

wijzigingen u niet bevallen, kunt u telkens 

uw wijzigingen ongedaan maken – 

zodat u eindeloos met uw lay-outs kunt 

experimenteren.

Pak elke taak aan – Met ingebouwde 

professioneel ontworpen startklare 

oplossingen en lay-outthema’s kunt u uw 

taken in enkele minuten beheren.

Creëer aangepaste databases – Maak een 

database op maat van uw unieke behoeften. 

Begin gewoon door Microsoft Excel-

gegevens naar FileMaker Pro te slepen.

Stel rapporten op – De stapsgewijze 

rapportagefuncties, met opvallende 

grafieken, helpen u uw taken te beheren en 

te automatiseren. U kunt zelfs eenvoudig 

rapporten in Excel- of PDF-formaat maken en 

e-mailen.

Deel gegevens in een paar klikken – Deel uw 

gegevens veilig met maximaal negen andere 

iPad-, iPhone-, Windows- en Mac-gebruikers 

via een netwerk.

Publiceer gegevens op het web – Publiceer 

uw databases met enkele klikken veilig op 

het web. Maak enquêtes, registratiesites, 

feedbackformulieren voor klanten en meer.

GEGEVENSOVERZICHT

De belangrijkste nieuwe 

mogelijkheden in FileMaker Pro 12

Profiteer van meer innovatieve 
mogelijkheden om met ongekend 
gemak geweldige databases te 
maken:

•	 Nieuw! Opvallende thema’s – Pas 

een van de veertig verbluffende 

nieuwe thema’s toe om het uiterlijk 

van uw database in één klap te 

veranderen.

•	 Nieuw! Meer lay-

outgereedschappen – Gebruik 

nieuwe kleurverlopen, de optie 

om afbeeldingen bij te snijden 

en uitlijningsgidsen om de 

ontwerpprecisie te krijgen die u 

nodig hebt.

•	 Nieuw! Compleet nieuwe startklare 

oplossingen – Beheer projecten, 

inhoud, schattingen en meer met 

opnieuw vormgegeven oplossingen 

– nu met lay-outs voor iPad en 

iPhone.

•	 Nieuw! Verbeterde containervelden 

– Sleep bestanden naar uw 

database, bouw afbeeldingen 

sneller op en bewaar en beheer 

gegevens veilig op een externe 

locatie.

•	 Nieuw! Snelgrafieken – Maak 

opvallende grafieken in een 

handomdraai met het nieuwe 

geïntegreerde instellings- en 

aanpassingsvenster.

•	 Nieuw! Gereedschappen 

voor iOS-ontwerp en 

-ontwikkeling – Maak gebruik van 

ontwerpgereedschappen, thema’s, 

scripts en rekenfuncties om snel 

toepassingen voor iPad en iPhone 

te maken.

FILEMAKER PRO 12
Pak al uw taken aan op de iPad of iPhone, in Windows of 

op de Mac en op het web

FileMaker® Pro is krachtige, gebruiksvriendelijke 
databasesoftware die u en uw team helpt elk soort taak sneller 
voor elkaar te krijgen. Miljoenen mensen in het bedrijfsleven, 
bij de overheid en in het onderwijs gebruiken FileMaker Pro 
om al hun informatie moeiteloos op een iPad of iPhone, in 
Windows, op een Mac en op het web te beheren.



Volumelicentieopties

FileMaker biedt uitgebreide en 

progressieve volumelicentieprogramma’s 

waarmee bedrijven eenvoudig en voor 

een redelijke prijs hun werkgroepen 

van software kunnen voorzien. Neem 

voor meer informatie over de FileMaker-

volumelicentieprogramma’s contact op 

met het FileMaker Volume Licensing Team 

op nummer: 030-2413323 (Nederland) / 

02 451 00 50 (België).

FileMaker, Inc.

FileMaker is toonaangevend op het 

gebied van gebruiksvriendelijke 

databasesoftware. Miljoenen mensen, 

van individuele personen tot enkele van 

’s werelds grootste bedrijven, vertrouwen 

op FileMaker-software voor beheer, 

analyse en samengebruik van hun 

belangrijke informatie. Het bedrijf levert 

de FileMaker-producten – veelzijdige 

zakelijke databasesoftware voor iPad, 

iPhone, Windows, Mac en het web – en 

Bento, de persoonlijke database voor 

Mac, iPhone en iPad. FileMaker, Inc. is een 

dochteronderneming van Apple. 

Ga voor meer informatie naar 

www.filemaker.com/nl

† De vermelde versie is de laagste versie die vereist is. De 
software werkt mogelijk ook met nieuwere versies die door 
FileMaker, Inc. zijn gecertificeerd.

Waarom FileMaker Pro?

•	 Geschikt	voor	meerdere	platforms	–	werkt	

onder Windows, Mac OS en iOS

•	 Eenvoudig	met	een	paar	klikken	gegevens	op	

het web publiceren

•	 Geïntegreerde	mogelijkheid	om	bestanden	

via een peer-to-peer netwerk samen met 

anderen te gebruiken

•	 Werkt	met	uw	Microsoft	Excel-bestanden	–	

gewoon slepen en neerzetten

Behaal resultaten in enkele minuten

FileMaker Pro 12 bevat 16 volledig nieuwe 

startklare oplossingen waarmee u snel aan 

de slag kunt. Open gewoon een oplossing 

en voeg uw informatie toe of importeer uw 

bestaande gegevens vanuit tal van populaire 

bestandsindelingen.

Top 20 van taken die u sneller en eenvoudiger 
kunt uitvoeren met FileMaker Pro 12

•	 Contactgegevens	van	klanten	beheren

•	 Foto’s,	PDF-bestanden,	documenten	en	meer	

archiveren

•	 Automatisch	offertes	voor	klanten	maken	en	

op het web publiceren

•	 Papieren	formulieren	naar	elektronische	

formulieren converteren

•	 De	tijd	die	aan	projecten	is	besteed	

bijhouden voor facturering achteraf

•	 Bedrijfsmiddelen	beheren	

•	 Gegevens	van	werknemers,	patiënten	of	

klanten bijhouden

•	 Een	catalogus	van	voorraad	en	

bedrijfsmiddelen maken

•	 Het	werknemersbestand	beheren

•	 Notulen	van	vergaderingen	verzamelen	en	

problemen bijhouden

•	 Technische-supportgesprekken	begeleiden	

en statistische gegevens bijhouden

•	 Onderzoeksresultaten	en	andere	resultaten	

registreren en in kaart brengen

•	 Verzoeken	aan	de	helpdesk	automatiseren

•	 Vorderingen	en	bestelbonnen	bijhouden

•	 Een	systeem	voor	offertes,	schattingen	en	

facturen ontwikkelen

•	 Een	logboek	voor	klantcontacten	maken	

•	 Wekelijkse	statusrapporten	genereren

•	 Automatisch	aanbiedingen	via	e-mail/direct	

mail maken 

•	 SQL-queries	naar	het	CRM-bedrijfssysteem	

versturen

•	 Klanten	trekken	met	een	op	het	web	

gepubliceerde catalogus

Contactpersonen	

Inventaris

Facturen

Bedrijfsmiddelen

Projecten

Contentbeheer

Management

Taken

Schattingen

Bronnen

Bronnen plannen

Vergaderingen

Rapport	van	uitgaven

Evenementenbeheer

Productcatalogus

Personeelsgegevens

Tijdregistratie voor 

facturen

Onderzoeksinformatie

Minimumvereisten
Windows 7†	1	GHz	of	sneller,	1	GB	RAM,	
2	GB	RAM	aanbevolen,	videoadapter	en	
beeldscherm met een resolutie van 1.024 x 768 
of hoger, 
dvd-station (voor verpakte producten)

Windows Vista (Service Pack 2)† 1 GHz of 
sneller,	1	GB	RAM,	2	GB	RAM	aanbevolen,	
videoadapter en beeldscherm met een 
resolutie van 1.024 x 768 of hoger, dvd-station 
(voor verpakte producten)

Windows XP (Service Pack 3)† 700 MHz of 
sneller,	256	MB	RAM,	2	GB	RAM	aanbevolen,	
videoadapter en beeldscherm met een 
resolutie van 1.024 x 768 of hoger, dvd-station 
(voor verpakte producten)

Mac OS X 10.7† Op Intel gebaseerde Mac, 2 
GB	RAM,	videoadapter	en	beeldscherm	met	
een resolutie van 1.024 x 768 of hoger, dvd-
station (voor verpakte producten)

Mac OS X 10.6† Op Intel gebaseerde Mac, 1 
GB	RAM,	videoadapter	en	beeldscherm	met	
een resolutie van 1.024 x 768 of hoger, dvd-
station (voor verpakte producten)

© 1984–2012 FileMaker, Inc. FileMaker en het bestandsmaplogo zijn handelsmerken van FileMaker, Inc., in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken 
zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Beheer eenvoudig uw belangrijke informatie in FileMaker Pro 12. Maak verbluffende databases met thema’s, grafieken, 
foto’s, documenten en meer.


