GEGEVENSOVERZICHT

FILEMAKER SERVER 12
Reken op betrouwbare, krachtige toegang tot uw
gegevens
FileMaker® Server 12 is snelle, betrouwbare, gebruiksvriendelijke
serversoftware waarmee groepen FileMaker- en FileMaker Gogebruikers veilig kunnen worden beheerd via een netwerk of op
het web. Lever topprestaties, onderhoud databases met gemak en
profiteer van tijdsbesparende automatiseringsmogelijkheden.

Nieuw in FileMaker Server 12

Installeer en beheer in alle eenvoud

Industriestandaard beveiliging

Verbeter de snelheid, stabiliteit
en prestaties van uw FileMakeroplossingen:

• Basisinstallaties duren niet langer dan 20

• Beheer gebruikersaccounts en

• Nieuw! Snellere WAN-prestaties
Haal gegevens sneller op. Er
worden minder gegevens over
het netwerk verzonden waarbij
gegevens minder vaak terugkomen.
• Nieuw! 64-bits toepassing
Meer geheugen zorgt voor
snellere en efficiëntere toegang tot
gegevens.
• Nieuw! Progressieve back-up
Alleen gegevens die in de database
zijn gewijzigd, worden gebundeld
en in de basisback-up opgenomen.
Kies een back-upfrequentie van
minimaal 1, maximaal 60 minuten.
• Nieuw! Betere module voor
webpublicaties
Handel meerdere
gegevensverzoeken tegelijk af met
efficiënter geheugenbeheer.
• Nieuw! Stabielere architectuur
Scripts en plug-ins worden samen
uitgevoerd als een apart proces.
Progressieve back-ups worden ook
zelfstandig uitgevoerd.
• Nieuw! Progressieve
mediadownload Download video’s
progressief naar uw FileMaker
Pro-client. Bekijk meteen PDF’s en
andere media.

minuten.
• Beheer uw databases op afstand en
automatiseer beheertaken.
• Gebruik FileMaker Server in een
gemengde iOS-, Windows- en Mac OS
X-omgeving.
• Bewaak elke FileMaker Pro-client op de
server om een diagnose van potentiële

wachtwoorden efficiënt door middel van
externe verificatie via industriestandaard
Active Directory en Open Directory.
• Gebruik SSL-codering voor een veilige
gegevensoverdracht.
• Beveilig vertrouwelijke gegevens door de
weergave van gehoste databasenamen te
filteren op basis van gebruikersprivileges.

problemen te stellen.
Custom Web Publishing
24x7 betrouwbaarheid en beschikbaarheid
• Op elk ogenblik toegang tot uw gegevens
dankzij de 24x7 beschikbaarheid.
• Stel uw gegevens veilig met geplande back-

• Maak eigen, gegevensgestuurde websites
met behulp van PHP of XML.
• Tot 200 gebruikers kunnen gelijktijdig
verbinding met het web maken.

ups.
• Host meerdere FileMakerdatabaseoplossingen tegelijk op het
netwerk, zodat uw gebruikers kritieke
gegevens kunnen samengebruiken en
bijwerken.
Robuuste schaalbaarheid
• Tot 250 FileMaker Pro-gebruikers kunnen
tegelijk verbonden zijn.
• Profiteer van de hogere beveiliging en
netwerkprestaties voor uw gedeelde
databases.

Gebruik de grafiekstatistieken in de Admin Console
om allerlei realtime-databasegegevens te bekijken.

Minimumvereisten

Windows†
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 SP2 of R2
Windows Server 2003 R2 SP2
Mac†
OS X Lion en OS X Lion Server v10.7 (op
Intel gebaseerde Mac-computers)

10 redenen waarom u FileMaker Server 12 dient te gebruiken!
• Beheer databases op afstand vanaf elke computer in het netwerk.
• Plan automatische back-ups voor bescherming van uw gegevens.
• Automatiseer beheertaken met de Admin Console.
• Ontvang via e-mail meldingen van fouten of voltooide onderhoudsactiviteiten.
• Deel uw gegevens met grotere groepen gebruikers dan bij samengebruik via een
peer-to-peer-netwerk.

Mac OS X en Mac OS X Server v10.6.8 (op
Intel gebaseerde Mac-computers)

• Centraliseer uw live verbindingen met externe SQL-bronnen.

Ga voor gedetailleerde technische
specificaties naar: www.filemaker.com/
servertechspecs

• Beveilig gegevensoverdrachten met SSL-codering.

• Of publiceer uw gegevens op het web via PHP of XML.
• Stream films en muziek direct vanuit uw database.
• Gebruik externe verificatie via Active Directory/Open Directory.

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

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 FileMakervolumelicentieprogramma’s contact op
met het FileMaker Volume Licensing Team

Snelle, betrouwbare, gebruiksvriendelijke serversoftware die uw FileMaker-databases veilig
beheert.

op nummer: 030-2413323 (Nederland) /

FileMaker Server 12 Advanced

02 451 00 50 (België).

FileMaker® Server 12 Advanced biedt alle mogelijkheden van FileMaker Server
12, plus meer opties voor samengebruik en connectiviteit. Voeg FileMaker
Server 12 Advanced toe aan FileMaker Pro en FileMaker Go en maximaliseer de
mogelijkheden voor samengebruik van uw database, veilig en in alle eenvoud.

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

FileMaker
Server 12

FileMaker
Server 12
Advanced

Eenvoudige
installatie en
eenvoudig beheer

√

√

Basisinstallatie duurt niet langer dan 20 minuten.
Beheer uw databases op afstand en automatiseer
beheertaken.

24x7
betrouwbaarheid
en beschikbaarheid

√

√

Op elk ogenblik toegang tot uw gegevens dankzij de
24x7 beschikbaarheid. Stel uw gegevens veilig met
geplande live back-ups.

Beveiliging

√

√

Beheer gebruikerstoegang door middel van externe
verificatie via Active Directory/Open Directory. Gebruik
SSL-codering voor een veilige gegevensoverdracht.

Custom Web
Publishing

√

√

Maak eigen, gegevensgestuurde websites met behulp
van PHP of XML. Tot 200 gebruikers kunnen gelijktijdig
verbinding met het web maken.

Tot 250
gebruikers
kunnen
verbinding
maken

Geen
beperkingen

De FileMaker Server 12 Advanced-technologie stelt
geen beperking aan het aantal FileMaker Pro-clients. De
enige technische beperkingen worden gesteld door uw
hardware, databaseontwerp en besturingssysteem.

Functie

Mac, iPhone en iPad. FileMaker, Inc. is een
dochteronderneming van Apple.
Ga voor meer informatie naar
www.filemaker.com/nl.

Samengebruik

Beschrijving

Maak beheerdersgroepen en wijs specifieke
beheertaken toe terwijl u de exclusieve controle over uw
server behoudt.
Beheerdersgroepen

√
Nieuw! Groep Startpagina – Geef op één handige
webpagina een lijst met alle databases weer die
toegankelijk zijn voor uw team.

Instant Web
Publishing

√

Publiceer en deel databases in alle eenvoud via het web
met maar liefst 100 webgebruikers tegelijk.

ODCB-/JDBCsupport

√

Deel gegevens met andere toepassingen via
servergebaseerde ODBC-/JDBC-ondersteuning.
ODBC-/JDBC-clients kunnen SQL-verzoeken naar
FileMaker-databases verzenden.
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