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Hoofdstuk 1
Introductie van FileMaker Pro Advanced
Welkom in FileMaker® Pro Advanced. Dit product bevat geavanceerde ontwikkelings- en
aanpassingsgereedschappen die speciaal voor databaseontwikkelaars zijn ontworpen. U kunt
zowel FileMaker Pro als FileMaker Pro Advanced gebruiken om uw databaseoplossingen te
maken en te testen.
FileMaker Pro Advanced biedt niet alleen alle functies die in FileMaker Pro beschikbaar zijn,
maar ook:

1 Developer-hulpprogramma's, waarmee u runtime-databaseoplossingen kunt maken,
aanpassen en implementeren

1 de functie Database Design Report, waarmee u uitgebreide documentatie over de structuur of
schema's van databases kunt publiceren

1 Script Debugger, waarmee u FileMaker-scripts systematisch kunt testen en debuggen
1 Gegevensinzage, waarmee u velden, variabelen en berekeningen kunt volgen.
1 een kopieerfunctie om velden of tabellen te kopiëren. U kunt ook tabelschema's importeren
voor gebruik in hetzelfde bestand of in meerdere bestanden.

1 de functie Eigen menu's, waarmee u uw eigen menu's voor een oplossing kunt maken.
1 de functie Eigen functies, waarmee u eigen functies kunt maken die overal in de
databaseoplossing kunnen worden gebruikt.

Over deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over de beschikbare functies in FileMaker Pro Advanced.
Raadpleeg de Help van FileMaker Pro voor gedetailleerde informatie over productfuncties.
Als u toegang wenst tot bronnen op de FileMaker-website, zoals kant-en-klare oplossingen en de
FileMaker Knowledge Base, kiest u Help > Bronnencentrum.
Breng een bezoek aan het FileMaker-forum als u graag meer wilt weten over FileMaker Pro en u
ondersteuningskwesties met andere klanten wilt bespreken. Kies Help > FileMaker-forum.

De documentatie van FileMaker Pro Advanced gebruiken
Deze gids is slechts één onderdeel van het uitgebreide documentatiepakket dat bij FileMaker Pro
Advanced wordt meegeleverd. FileMaker Pro Advanced bevat ook een online Help-systeem met
uitgebreide informatie over de FileMaker Pro-functionaliteit.
Als uitgangspunt bij deze gids wordt aangenomen dat u vertrouwd bent met FileMaker Pro of
FileMaker Pro Advanced en dat u een databaseoplossing hebt gemaakt die u wilt bewerken met
de functies van FileMaker Pro Advanced. Als u nog niet vertrouwd bent met de FileMakerproducten, leest u eerst de FileMaker Pro Gebruikershandleiding.
Tip Probeer de rondleiding Aan de slag met FileMaker om meer te vernemen over de
belangrijkste functies voor het gebruiken en maken van oplossingen in FileMaker Pro. Als u de
rondleiding wilt starten, kiest u Help > Productdocumentatie > Rondleiding: Aan de slag.
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De volgende handleidingen worden meegeleverd:

1 Functieoverzicht van FileMaker Pro Advanced (deze handleiding): beschrijft het gebruik van de
FileMaker Pro Advanced-functies

1 Installatiehandleiding en functieoverzicht voor FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced:
bevat installatie-instructies en een lijst van de nieuwe functies van deze versie

1 FileMaker Pro-gebruikershandleiding: bevat basisconcepten en -procedures
1 Grammatica van Database Design Report XML-uitvoer in FileMaker Pro Advanced: beschrijft
de grammatica van de Database Design Report (DDR) XML-uitvoer van FileMaker Pro
Advanced voor gebruikers die gereedschappen willen maken voor de analyse of verwerking
van de structuur van databases.

1 FileMaker-handleiding voor ODBC en JDBC: beschrijft hoe u de FileMaker-software kunt
gebruiken als een ODBC-clienttoepassing en als een gegevensbron voor ODBC- en
JDBC-toepassingen.

1 FileMaker-naslaggegevens voor SQL: beschrijft de SQL-instructies, uitdrukkingen en functies
ondersteund door FileMaker.

1 FileMaker WebDirect™-handleiding: beschrijft hoe u FileMaker Pro- en FileMaker Pro

Advanced-lay-outs, die worden gehost door FileMaker Server, beschikbaar kunt stellen
aan gebruikers van webbrowsers via een intranet of het internet

Locatie van de PDF-documentatie
U kunt de PDF-versie van de FileMaker-documentatie als volgt raadplegen:

1 Kies in FileMaker Pro Advanced Help > Productdocumentatie.
1 Bezoek http://www.filemaker.com/nl/support/index.html voor aanvullende documentatie.

De licentieovereenkomst naleven voor runtime-oplossingen
De FileMaker Pro Advanced-licentieovereenkomst biedt u de mogelijkheid om een onbeperkt aantal
FileMaker Pro runtime-databaseoplossingen royaltyvrij te distribueren. De licentieovereenkomst
bevat echter verscheidene bepalingen en voorwaarden die u moet naleven, zoals:

1 U moet zelf de eindgebruiker alle technische ondersteuning aanbieden.
1 U moet een “Over…”-lay-out aanbieden, met vermelding van uw naam en adres en het

telefoonnummer voor technische ondersteuning. Raadpleeg “Uw verantwoordelijkheden als
ontwikkelaar” op pagina 7. voor meer informatie over het maken van een Over…-lay-out.

1 Voordat u de FileMaker Pro Advanced-software in gebruik neemt, moet u eerst de bepalingen
en voorwaarden van de FileMaker Pro Advanced-licentieovereenkomst lezen en ermee
akkoord gaan. Die licentieovereenkomst is beschikbaar in het FileMaker Pro Advancedinstallatieprogramma.
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Uw verantwoordelijkheden als ontwikkelaar
FileMaker, Inc. heeft procedures voor het herstellen van bestanden opgesteld. Als een klant aan
deze procedures beantwoordt, kan FileMaker een hersteld bestand aan de klant bezorgen.
Belangrijk FileMaker kan geen accountnamen en wachtwoorden herstellen.
Als u databasebestanden met wachtwoorden distribueert of u hebt volledige toegangsprivileges
verwijderd en u wilt niet dat FileMaker een bestand herstelt voor een klant die deze service
aanvraagt, dan moet u aan de volgende procedures beantwoorden:
1. Stel uw gebruikers hiervan schriftelijk op de hoogte en houd een overzicht bij van een dergelijke
mededeling dat uw databaseoplossing wachtwoorden bevat of dat gegevens alleen door u
kunnen worden beschikbaar gesteld.
2. Elk bestand in uw runtime-databaseoplossing moet een lay-out van het type Over… bevatten,
dat vanuit elke lay-out in de database toegankelijk is.
3. De lay-outnaam moet beginnen met het woord “Over”.
4. De Over…-lay-out moet deze gegevens bevatten:

1 de naam van uw oplossing
1 de naam en contactgegevens van uw bedrijf
1 uw ondersteuningsbeleid (bijvoorbeeld hoe en wanneer u voor technische ondersteuning
bereikbaar bent).

5. De Over…-lay-out moet deze exacte waarschuwing bevatten:
“WAARSCHUWING AAN DE GEBRUIKER: deze databaseoplossing bevat een of meer
wachtwoorden die alleen door de hierboven vermelde ontwikkelaar kunnen worden
verstrekt.”
6. Als de volledige toegangsprivileges permanent uit uw databaseoplossing zijn verwijderd
door de optie Beheertoegang permanent uit bestanden verwijderen in de Developerhulpprogramma's te selecteren, dan moet de Over…-lay-out deze exacte waarschuwing
bevatten:
“WAARSCHUWING AAN DE GEBRUIKER: Dit bestand kan niet worden gewijzigd. Neem
contact op met de hierboven vermelde ontwikkelaar voor informatie over het aanpassen
van deze databaseoplossing.”
De accounts- en privilegesbeveiliging in een FileMaker-bestand moet niet worden beschouwd als
een absolute barrière die een klant de toegang tot bestanden zal beletten. FileMaker kan niet
garanderen dat een klant niet in staat zal zijn om het wachtwoord te achterhalen of te omzeilen
met behulp van oplossingen of gereedschappen van andere fabrikanten. Daarom beveelt
FileMaker u aan de nodige maatregelen te treffen om uw consulting- en
ontwikkelingsinspanningen veilig te stellen zonder uitsluitend op het wachtwoord te vertrouwen.
Bij geschillen met een klant moet u dat geschil rechtstreeks met de klant oplossen. FileMaker is
niet in staat en zal niet trachten om dergelijke geschillen op te lossen.

Hoofdstuk 2
Databaseoplossingen maken
FileMaker Pro Advanced bevat Developer-hulpprogramma's waarmee u de volgende taken
kunt uitvoeren:

1 een reeks databasebestanden hernoemen en automatisch de interne koppelingen naar
gerelateerde bestanden en scripts bijwerken.

1 uw databasebestanden binden als een autonome runtime-databaseoplossing die zonder
FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced op een computer kan worden gebruikt

1 beheerderstoegangsrechten uit alle accounts verwijderen en voorkomen dat gebruikers de
meeste structurele of ontwerpelementen van uw databases wijzigen

1 uw databasebestanden weergeven in de modus Kiosk
1 de FileMaker Pro-bestandsextensie aan uw bestanden toevoegen
1 databasebestanden coderen om ze te beveiligen tegen onbevoegde toegang terwijl ze op een schijf
worden bewaard

Opmerking Raadpleeg de Help in FileMaker Pro voor gedetailleerde en uitgebreide informatie
en stapsgewijze procedures over het gebruik van FileMaker Pro Advanced.

De Developer-hulpprogramma's gebruiken
Als u uw databasebestanden wilt aanpassen of de bestanden als een runtime-oplossing wilt
binden, gaat u als volgt te werk:
1. Sluit alle databasebestanden die u wilt aanpassen.
2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.
3. Als u de Developer-hulpprogramma's al eerder op dezelfde database hebt gebruikt en uw
instellingen hebt opgeslagen, klikt u op Instellingen laden.
Zoek en selecteer uw instellingenbestand in het dialoogvenster dat verschijnt.
4. Klik op Toevoegen om de bestanden te zoeken die u wilt aanpassen.
5. Als u meerdere bestanden in een runtime-oplossing bindt, dubbelklikt u op een bestand in de
lijst om het als een primair bestand in te stellen.
6. Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u het bestand in de lijst, typt u de
nieuwe naam in het tekstvak Bestand hernoemen en klikt u op Wijzigen.
7. Als u een bestand wilt verwijderen, selecteert u het bestand in de lijst en klikt u op Verwijderen.
8. Klik onder ProjectMap op Opgeven en selecteer de locatie waar u de kopie van de
databaseoplossing wilt opslaan.
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9. Als u niet wilt dat de nieuwe bestanden de vorige versies ervan overschrijven, schakelt u het
selectievakje Overeenkomende bestanden in de projectmap overschrijven uit.
Belangrijk Als Overeenkomende bestanden in de projectmap overschrijven is
ingeschakeld, overschrijven de Developer-hulpprogramma's bestanden met dezelfde naam als
diegene die in de bestandenlijst zijn vermeld.
10. Voer één van de volgende handelingen uit:

1 Als u een kopie wilt maken van uw databasebestanden met nieuwe namen, klikt u op Maken.
Opmerking FileMaker Pro Advanced werkt de interne koppelingen naar gerelateerde
bestanden en scripts automatisch bij.

1 Als u uw databasebestanden nog verder wilt aanpassen of de bestanden wilt binden, klikt u
onder Applicatie-opties op Opgeven.

11. Selecteer in het dialoogvenster Applicatie-opties opgeven een of meer opties:
Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Databases binden als runtimetoepassingen

Selecteer Runtime-oplossingstoepassing(en) maken.
Opmerking U kunt deze optie combineren met alle andere opties, behalve
Databases moeten een FileMaker-bestandsextensie hebben.
Raadpleeg "Runtime-oplossingen maken."

Elke vorm van beheertoegang tot
uw oplossing permanent
verbieden

Selecteer Beheertoegang permanent uit bestanden verwijderen.
Belangrijk Nadat de beheertoegang tot de aangepaste oplossing eenmaal is
verwijderd, kan deze niet meer worden hersteld.

Accounts zonder volledige
toegangsprivileges dwingen om
uw oplossing in de kioskmodus te
openen

Selecteer Kioskmodus inschakelen voor niet-beheeraccounts.
Raadpleeg “Kioskoplossingen maken” op pagina 18.

De FileMaker-extensie
toevoegen aan de
bestandsnamen van
databasebestanden

Selecteer Databases moeten een FileMaker-bestandsextensie hebben.
Opmerking Deze optie is niet beschikbaar als u Runtimeoplossingstoepassing(en) maken inschakelt. U kunt deze functie gebruiken
om extensies toe te voegen aan bestanden zonder extensies.

Een logbestand maken voor de
registratie van geconstateerde
fouten tijdens de verwerking

Selecteer Foutenlogbestand maken voor eventuele verwerkingsfouten.
Geef een locatie en bestandsnaam op voor het foutenlogbestand.
Opmerkingen
1 Als u geen bestandsnaam en locatie voor het foutenlogbestand opgeeft,
wordt het in de projectmap opgeslagen met de naam Logbestand.txt.

1 Als tijdens de verwerking van de opties een fout optreedt, wordt die fout in

het foutenlogbestand geregistreerd. Een geconstateerde fout kan ook door
middel van een foutbericht worden aangegeven.
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Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Databasebestanden coderen om
ze te beveiligen tegen
onbevoegde toegang terwijl ze op
een schijf worden bewaard

Selecteer Databasecodering inschakelen (of bestanden opnieuw coderen).
Voer een gedeelde ID in (die gecodeerde bestanden in oplossingen met
meerdere bestanden aan elkaar koppelt), een account met volledige
toegangsprivileges, een coderingswachtwoord, en een wachtwoordaanwijzing
voor de bestanden.
Waarschuwing Als u het coderingswachtwoord verliest of vergeet, krijgt u geen
toegang meer tot het bestand en kunt u het niet meer wijzigen.
Opmerkingen
1 Codeer meerdere bestanden tegelijk zodat ze hetzelfde
coderingswachtwoord en dezelfde gedeelde ID hebben.

1 FileMaker Pro Advanced gebruikt standaard beveiligde opslag voor de

codering van containergegevens die extern worden opgeslagen. Als u geen
containergegevens wilt coderen bij de codering van uw databasebestanden,
selecteert u het selectievakje Open opslag behouden.

1 Het coderen van databasebestanden die onderdeel uitmaken van een
runtime-oplossing is niet ondersteund.

Raadpleeg de Help voor meer informatie over het coderen van
databasebestanden.
Gecodeerde databasebestanden
decoderen

Selecteer Databasecodering verwijderen.
Voer het coderingswachtwoord voor het bestand of de bestanden in, klik op
Opgeven en voer de accountnaam en het wachtwoord voor een account met
volledige toegangsprivileges in.

12. Klik op OK.
13. Als u het proces snel wilt herhalen, klikt u op Instellingen opslaan en kiest u een map en
locatie voor uw instellingenbestand.
14. Klik op Maken.

Runtime-oplossingen maken
Maak met de Developer-hulpprogramma's een autonome runtime-databaseoplossing waartoe
gebruikers toegang kunnen krijgen zonder FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced uit te
voeren. De Developer-hulpprogramma's maken een kopie van uw bestanden en binden het
databasebestand of de databasebestanden als een runtime-toepassing met een door u
opgegeven naam.
Runtime-toepassingen beschikken niet over alle functies en mogelijkheden van FileMaker Pro.
Een volledige lijst met de verschillen tussen het runtime-toepassing en FileMaker Pro vindt u in
bijlage A, “Vergelijking van de functies van de runtime-toepassing en die van FileMaker Pro”.
Mogelijk dient u uw databasebestanden meerdere keren te binden voordat u ze voorbereidt om
ze aan uw gebruikers aan te bieden. Wanneer de ontwikkeling voltooid is, en de uiteindelijke
versie is gecombineerd en klaar is voor distributie, moet u uw runtime-oplossing grondig testen
om de juiste werking ervan te controleren.
Opmerking FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced bieden u nu de mogelijkheid om in een
databasebestand net zoveel databasetabellen te gebruiken als u maar wenst. Dankzij deze
mogelijkheid verdwijnt ook een van de redenen waarom vaak meerdere bestanden worden
gebruikt. Andere elementen, zoals scripts en toegangsprivileges, worden echter opgeslagen
op het bestandsniveau. Om die reden is het voor bepaalde complexe oplossingen soms toch beter
om meerdere bestanden te gebruiken.
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Voordat u uw databaseoplossing begint samen te stellen, dient u te bepalen hoe gebruikers ermee
zullen werken. Uw databaseoplossing kan een of meer van de volgende componenten bevatten:

1 een primair databasebestand dat alle hulpbestanden met elkaar verbindt.
1 scripts en knoppen waarmee u hulpbestanden kunt openen, naar het primaire bestand kunt
terugkeren, bij het starten een welkomstschermlay-out kunt weergeven of een runtimetoepassing kunt afsluiten.

1 gemeenschappelijke elementen en een consistent uiterlijk voor platformonafhankelijke
oplossingen

1
1
1
1

knopinfo en standaardmenu's
een lay-out van het type Over… om uw oplossing in te leiden (vereist).
een eigen Help-systeem met gebruikstips voor uw oplossing
meerdere privilegesets die toegangsniveaus voor lay-outs, menu's, specifieke tabellen,
records, velden, enz. bepalen

1 met een wachtwoord beveiligde accounts die zijn toegewezen aan privilegesets die het
toegangsniveau van accountgebruikers bepalen

Als u wilt weten wat uw gebruikers nodig hebben om uw runtime-databaseoplossing uit te voeren,
leest u “Runtime-oplossingen distribueren” op pagina 13.

Vorige oplossingen converteren en upgraden
Als u een FileMaker Pro-runtime-databaseoplossing hebt ontwikkeld met de Solutions Development
Kit (SDK) voor FileMaker Pro 3.0 of lager, met het hulpprogramma Binder in FileMaker Pro 4.0
Developer Edition, of met het Developer-hulpprogramma in FileMaker Developer 5.x en 6.0, kunt u
uw oplossing upgraden en de geconverteerde bestanden aan uw gebruikers bezorgen. Bestanden
die gebonden zijn als een runtime-toepassing die een oude versie van deze gereedschappen
gebruikt, moeten opnieuw worden gebonden met de Developer-hulpprogramma's.
U moet FileMaker Pro 12 of FileMaker Pro 13 gebruiken om FileMaker Pro-bestanden die zijn
gemaakt in FileMaker Pro 11 en ouder te converteren naar de indeling van FileMaker Pro 12indeling (met de .fmp12-bestandsextensie). Bestanden die zijn gemaakt met FileMaker Pro 7 of
ouder moeten worden geconverteerd naar versie 7, 8, 9, 10 of 11. Daarna kunt u ze converteren
met FileMaker Pro 13. U kunt één bestand of meerdere bestanden tegelijk converteren.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het converteren van bestanden.
Nadat u de bestanden hebt geconverteerd, kunt u ze upgraden om de nieuwere FileMaker Proen FileMaker Pro Advanced-functies te benutten. Maak zo nodig scripts om de bestaande
gegevens van gebruikers vanuit de oude runtime-databaseoplossing in de nieuwe geüpgrade
oplossing te importeren. Raadpleeg de Help voor meer informatie over het importeren van
gegevens in geüpgrade runtime-oplossingen.) Gebruik de Developer-hulpprogramma's om de
oplossing te binden als een nieuwe, geüpgrade runtime-databaseoplossing.
Distribueer de nieuwe geüpgrade runtime-databaseoplossing en stel instructies beschikbaar over
hoe gebruikers hun bestanden kunnen upgraden door de oude bestanden in de nieuwe runtimetoepassing te converteren en hun gegevens te importeren.
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De oplossing binden
Zo bindt u databasebestanden in een runtime-databaseoplossing:
1. Volg de procedures in “De Developer-hulpprogramma's gebruiken” op pagina 8.
2. Selecteer in het dialoogvenster Applicatie-opties opgeven de optie Runtimeoplossingstoepassing(en) maken.
3. Geef uw runtime-toepassing als volgt een naam:

1 Typ in het invoervak Runtime-naam een naam voor uw runtime-toepassing. De naam wordt

gebruikt voor de bestandsnaam van de runtime-toepassing en voor de naam van de map die
de bestanden van de runtime-databaseoplossing bevat.

1 Typ bij Extensie een bestandsextensie van één tot vijf tekens. De extensie wordt gebruikt
om de oplossingsbestanden aan de runtime-toepassingen te koppelen.

Raadpleeg de Help voor meer informatie over het benoemen van runtime-oplossingen.
4. Typ bij Bindingssleutel een sleutel van 1 tot 24 tekens.
De bindingssleutel koppelt de runtime-toepassing aan de databasebestanden en zorgt
ervoor dat de gebonden bestanden alleen in de juiste runtime-toepassing worden geopend.
De bindingssleutel maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
Belangrijk Bij het binden worden systeembestanden voor elk platform geïnstalleerd. Als uw
oplossing in Windows zal worden gebruikt, bindt u deze met de Developer-hulpprogramma's
voor Windows. Als uw oplossing wordt gebruikt in OS X, bindt u deze met de Developerhulpprogramma's voor OS X. Als u een oplossing maakt die zowel in Windows als in OS X zal
worden gebruikt, maakt u twee afzonderlijke runtime-oplossingen door de bestanden van de
originele oplossing tweemaal te binden: eenmaal met de FileMaker Developerhulpprogramma's voor Windows en eenmaal met de FileMaker Developer-hulpprogramma's
voor OS X. Gebruik dezelfde bindingssleutel op beide platformen.
5. Als u aan het eindscherm een bedrijfslogo of een andere eigen afbeelding wilt toevoegen, klikt
u op Opgeven, selecteert u de afbeelding voor het eindscherm en klikt u daarna op
Selecteren.
De afbeelding moet minimaal 32 x 175 pixels (72 dpi) groot zijn. Anders wordt de afbeelding
vervormd weergegeven. De ondersteunde afbeeldingsindelingen zijn JPEG en GIF.
6. Voor Vertraging stelt u in hoeveel seconden u het eindscherm wilt weergeven.
Als u een voorbeeld van uw eigen eindscherm wilt bekijken, klikt u op de knop Voorbeeld.
7. Nadat u de gewenste opties hebt opgegeven, klikt u op OK.
8. Als u het proces snel wilt herhalen, klikt u op Instellingen opslaan en kiest u een locatie voor
uw instellingenbestand.
9. Klik op Maken.
De Developer-hulpprogramma's kopiëren alle runtime-bestanden naar een nieuwe map, die in
de projectmap wordt gemaakt en die de naam van de runtime-oplossing krijgt.
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Runtime-databaseoplossingen starten
Dubbelklik hier om te starten

Pictogram van runtimetoepassing

Pictogram van
oplossingsbestand

Belangrijk Uw gebruikers moeten uw oplossing starten door te dubbelklikken op het pictogram van
de runtime-toepassing, en niet op het pictogram van het oplossingsbestand. Dubbelklikken op de
pictogrammen van de oplossings- of hulpbestanden kan leiden tot fouten, afhankelijk van het feit of
er zich op hun computer nog kopieën van de runtime-toepassing bevinden. Als uw gebruikers op
hun computer meer dan één oplossing hebben die gekoppeld is aan dezelfde extensie van één tot
vijf tekens en ze dubbelklikken op het pictogram van het oplossingsbestand, zal de eerst
geïnstalleerde oplossing het bestand proberen te openen, en dat is mogelijk niet de juiste
toepassing voor dat specifieke bestand.

Runtime-oplossingen distribueren
Als een van de laatste stappen bij de ontwikkeling van uw runtime-databaseoplossing moet u alle
vereiste bestanden samenbundelen, bepalen hoe u uw oplossing wilt distribueren (bijvoorbeeld
op een cd-rom of via een netwerk) en documentatie over de installatie van uw oplossing
beschikbaar stellen aan uw gebruikers. Daarnaast moet uw documentatie ook instructies bevatten
om de runtime-toepassing te starten en wat er moet gebeuren als een bestand beschadigd is.
Opmerking Windows: de juiste manier om runtime-oplossingen (inclusief het uitvoerbare
bestand) te distribueren is met de installatiesoftware. Deze software moet onderdelen op de juiste
locatie in het Windows-bestandssysteem installeren en een mogelijkheid bieden om de software
te verwijderen. Raadpleeg de Microsoft-website voor meer informatie over de locatie van de
geïnstalleerde bestanden en voor informatie over beperkingen wat betreft de locatie.

Componenten van een oplossing organiseren
Wanneer u uw databasebestanden bindt als een runtime-databaseoplossing, maken de
Developer-hulpprogramma's een nieuwe oplossingsmap en worden de runtime-toepassing,
de gebonden primaire en hulpbestanden en een map Extensions erin geplaatst. Voor Windowsruntime-oplossingen zijn er ook vereiste Dynamic Link Library (DLL)-bestanden.
Opmerking Wanneer u meerdere bestanden naar één map verplaatst om een runtime-oplossing
te maken, houdt er dan rekening mee dat uw interne koppelingen hierdoor worden beïnvloed. Om
die reden moet elke gegevensbron een pad bevatten dat uitsluitend de bestandsnaam bevat van
het bestand waarnaar wordt verwezen. Hoewel de runtime-toepassing andere gegevensbronnen
zal controleren, zal het dan het bestand kunnen vinden in dezelfde map als die van de runtimetoepassing. U kunt nog steeds alle absolute of relatieve paden in dezelfde gegevensbron
behouden voor het geval dat de bestanden ook in FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced
worden gebruikt.
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Oplossingsmap voor Windows

Oplossingsmap voor OS X

Runtime-toepassing

Runtimetoepassingspakket

Gebonden primaire en
hulpoplossingsbestanden

Gebonden primaire en
hulpoplossingsbestanden

DLL's gegenereerd bij
het binden

Extensions

Extensions

Dictionaries

Dictionaries
taalbronmappen

Voorbeeld van oplossingsinhoud voor Windows en OS X voor
distributie

Belangrijk Deze bestanden en mappen mogen niet worden hernoemd.
Raadpleeg de Help voor informatie over de inhoud van het runtime-toepassingspakket voor OS X
en de Windows-map Extensions en DLL's.
Als uw runtime-databaseoplossing aangepaste bestanden vereist, moet u de bestanden
beschikbaar stellen samen met de runtime-bestanden. De locatie van plug-inbestanden hangt af
van de eventuele beschikbaarheid van plug-ins voor meerdere versies van FileMaker Pro.
Raadpleeg de Help voor informatie over de installatie van plug-ins.
Als een ontwikkelaar een lettertype gebruikt dat niet op het systeem van een gebruiker is
gevonden, zal de runtime-toepassing het lettertype vervangen. Als in de runtime-toepassing een
lettertype wordt opgenomen, moet u de installatie hiervan voorzien in het installatieprogramma.
Zie "Een eigen installatieprogramma gebruiken" hierna.
Naast de runtime-bestanden moet u ook installatie-instructies aan uw gebruikers beschikbaar
stellen. Raadpleeg de Help voor meer informatie over het documenteren van runtimeoplossingen.

Een distributiemethode kiezen
Nadat u de bestanden waaruit uw oplossing bestaat, hebt georganiseerd, moet u bepalen hoe uw
gebruikers ze zullen installeren. U kunt uw gebundelde oplossing op een cd-rom, via een netwerk
of via het internet distribueren. Om uw runtime-databaseoplossing uit te voeren, hebben uw
gebruikers minimaal dezelfde apparatuur en software nodig die vereist is voor FileMaker Pro
Advanced.
Een eigen installatieprogramma gebruiken
U moet een eigen installatieprogramma gebruiken om van uw runtime-oplossing een pakket te
maken dat door gebruikers kan worden geïnstalleerd. Het configureren van een eigen
installatieprogramma dat runtime-databaseoplossingsbestanden installeert, vereist mogelijk
meer programmeerwerk dan wanneer u een comprimeringshulpprogramma zou gebruiken,
maar hierdoor kunt u zeker zijn dat uw gebruikers geen problemen zullen ondervinden met de
installatie van uw runtime-oplossing.
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Dit zijn enkele eigen installatieprogramma's die u eventueel kunt gebruiken:

1 MindVision Installer VISE
1 InstallShield MultiPlatform
1 MacInstallerBuilder
Een comprimeringshulpprogramma gebruiken
Als uw runtime-databaseoplossing niet complex is en u hebt vertrouwen in de technische kennis
van uw eindgebruikers, kunt u een comprimeringshulpprogramma overwegen in plaats van een
eigen installatieprogramma.
Oplossingen samengebruiken via een netwerk
Gebruikers kunnen uw runtime-databaseoplossing niet samengebruiken via een netwerk,
tenzij ze toegang krijgen tot de bestanden vanuit FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced,
dat op hun computers is geïnstalleerd. U moet beschikken over een hoofdwachtwoord om de
netwerktoegang tot het bestand in te schakelen of te wijzigen. Voor optimale prestaties kunt
u de oplossingsbestanden hosten met FileMaker Server.
Voor meer informatie over de FileMaker Server- en FileMaker Pro-producten en informatie
over de aankoop van volumelicenties bezoekt u de website van FileMaker op
http://www.filemaker.com/nl.
Beschadigde bestanden herstellen
Stroomstoringen, hardwareproblemen en andere factoren kunnen beschadigingen in een
FileMaker-databasebestand veroorzaken. Als uw databaseoplossing beschadigd raakt, moeten
uw gebruikers het beschadigde bestand kunnen herstellen. Wanneer de runtime-toepassing een
beschadigd bestand ontdekt, verschijnt een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd
contact op te nemen met de ontwikkelaar. Zelfs als het dialoogvenster niet verschijnt, kunnen
bestanden beschadigd raken en hun werking verstoord raken.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het herstellen van runtime-bestanden.
Een lay-out van het type Over… maken
In de FileMaker Pro Advanced-licentie is vermeld dat u voor runtime-databaseoplossingen een
lay-out van het type Over.. beschikbaar moet stellen, waarin uw gebruikers informatie kunnen
vinden over hoe zij met u contact kunnen opnemen voor technische ondersteuning. FileMaker
gebruikt de lay-out Over… om databases die door ontwikkelaars met FileMaker Pro Advanced zijn
ontwikkeld te onderscheiden van die van FileMaker Pro-gebruikers.
Voor meer informatie over wat zeker moet verschijnen in de lay-out Over… voor runtimedatabaseoplossingen, leest u “Uw verantwoordelijkheden als ontwikkelaar” op pagina 7.
Een eigen lay-out van het type Help maken
Het Help-systeem van FileMaker Pro Advanced is niet beschikbaar in runtime-toepassingen.
Maak een Help-lay-out waarin u het gebruik van uw eigen oplossing toelicht en voeg er gegevens
aan toe. Maak daarna in het primaire bestand van uw oplossing een script dat het Help-systeem
weergeeft. Gebruik de functie Eigen menu's om het script beschikbaar te stellen als een opdracht
in het menu Help.
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Als u een webpagina wilt maken om uw oplossing te documenteren, plaatst u in uw Help-lay-out
een Web Viewer waarin die webpagina kan worden geopend.
Voor meer informatie over het maken en bewerken van eigen menu's leest u “Eigen menu's” op
pagina 22.

Testen voor en na het maken van uw oplossing
U moet de functionaliteit van uw databaseoplossing verifiëren door deze grondig te testen voor en
na het aanpassen ervan met de Developer-hulpprogramma's.
Zo garandeert u de kwaliteit van uw eigen databaseoplossing:

1 Verifieer elke functie en optie in uw oplossing. Als u een oplossing voor beide platforms
ontwikkelt, test u deze zowel op Windows- als OS X-platforms.

1 Zorg ervoor dat uw runtime-databaseoplossing geen standaard FileMaker Pro-functie gebruikt
die in de runtime-toepassing is verborgen of uitgeschakeld. Raadpleeg bijlage A, “Vergelijking
van de functies van de runtime-toepassing en die van FileMaker Pro”

1 Verifieer dat alle scripts en knoppen werken zoals u dat verwacht. Dat is vooral belangrijk als u uw
oplossing weergeeft in de kioskmodus. Raadpleeg “Kioskoplossingen maken” op pagina 18.

1 Verifieer uw installatieprocedures en test andere instructies in de documentatie.
1 Verifieer of uw databaselay-outs goed worden weergegeven op beeldschermen met andere
kleurmogelijkheden en -resoluties en ook op het kleinste beeldscherm dat uw gebruikers
mogelijk zouden kunnen gebruiken.

1 Test uw runtime-databaseoplossing met werkelijke gegevens. Dat is vooral belangrijk als
gebruikers upgraden vanuit latere versies van de runtime-toepassing en gegevens in
nieuwe oplossingsbestanden moeten importeren.

1 Zorg ervoor dat alle hulpbestanden en DLL's (Windows) aanwezig zijn.
1 Laat uw databaseoplossing zien aan gebruikers waarvoor deze is bedoeld om eventuele
bruikbaarheidproblemen aan het licht te brengen.

1 Installeer uw gebundelde databasebestanden op een volledig andere computer om te verifiëren
dat alle bestanden die aan het primaire bestand gekoppeld zijn, ook kunnen worden gevonden.

1 Als u wachtwoorden toewijst of volledige toegangsprivileges verwijdert, test u alle
toegangsniveaus.

1 Zorg ervoor dat uw databaseoplossing een lay-out van het type Over… bevat, waarin

gebruikers informatie kunnen vinden over het toegangsniveau dat u aan hen beschikbaar stelt.

Belangrijk Bewaar van alle bestanden van een runtime-databaseoplossing een niet-gebonden
versie, zeker wanneer u de volledige toegangsprivileges permanent hebt verwijderd.
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Updates voor runtime-databaseoplossingen distribueren
Als u in het gebonden primaire bestand van uw runtime-databaseoplossing functies verbetert of
wijzigt, kunt u het bijgewerkte bestand aan uw gebruikers distribueren zonder dat u het opnieuw
hoeft te binden. Als u echter de bestandsnaam van het primaire bestand wijzigt, moet u het
bestand opnieuw binden en een nieuwe versie van de runtime-toepassing met het bijgewerkte
bestand distribueren.
Als u nieuwe of bijgewerkte hulpbestanden voor uw runtime-databaseoplossing wilt distribueren,
bindt u ze eerst met de originele bindingssleutel. Als u een nieuw hulpbestand distribueert
waarvoor nieuwe gegevensbronnen in het hoofdbestand vereist zijn of waarmee andere
bestanden moeten samenwerken, moet u alle gewijzigde bestanden bijwerken.
Als u de oorspronkelijke bindingssleutel voor uw runtime-databaseoplossing niet meer weet en u
wilt een bestand bijwerken of toevoegen, moet u alle databasebestanden opnieuw binden met een
nieuwe bindingssleutel en de volledige oplossing opnieuw distribueren.
Zo distribueert u een bijgewerkt primair bestand:
1. Open het originele primaire bestand van uw kopie van de runtime-oplossing in FileMaker Pro
Advanced.
2. Voer de wijzigingen uit in het primaire bestand.
3. Maak zo nodig een script Importeren waarmee uw gebruikers hun bestaande gegevens in het
nieuwe primaire bestand kunnen importeren.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het importeren van gegevens in geüpgrade
runtime-oplossingen.
4. Bezorg uw gebruikers een kopie van het nieuwe primaire bestand met instructies voor het
vervangen van het oude primaire bestand in de map van de runtime-databaseoplossing.
Zo distribueert u een nieuw of bijgewerkt hulpbestand:
1. Maak in FileMaker Pro Advanced het nieuwe hulpbestand of open het originele hulpbestand
(voordat het werd gebonden) en voer de nodige wijzigingen uit.
2. Maak zo nodig een script Importeren waarmee uw gebruikers hun bestaande gegevens in het
nieuwe bestand kunnen importeren.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het importeren van gegevens in geüpgrade
runtime-oplossingen.
3. Gebruik de Developer-hulpprogramma's om alle bestanden in de runtime-databaseoplossing
opnieuw te binden en voeg er het nieuwe of bijgewerkte hulpbestand aan toe.
Gebruik dezelfde bindingssleutel die u voor het primaire bestand hebt gebruikt.
4. Bezorg uw gebruikers een kopie van het nieuwe of bijgewerkte hulpbestand met instructies om
het in de map van de runtime-databaseoplossing te plaatsen, en om zo nodig het oude bestand
te vervangen.
Zolang de bindingssleutel niet is gewijzigd, hoeft u de runtime-toepassing of andere
oplossingsbestanden niet opnieuw te distribueren.
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Kioskoplossingen maken
De kioskmodus is een methode waarmee u uw databaseoplossing of uw runtimedatabaseoplossing kunt weergeven op een volledig scherm, zonder werkbalken of menu's. Zoals
de naam al suggereert, kunt u de kioskmodus gebruiken om uw database aan gebruikers voor te
stellen als een informatiekiosk. U kunt uw database zodanig ontwerpen dat deze kan worden
uitgevoerd vanaf een aanraakscherm.
De kioskmodus wordt genegeerd als de oplossing wordt geopend door accounts met de
privilegeset Volledige toegang, met een privilegeset die het beheer van uitgebreide privileges
toestaat of met een privilegeset die wijzigingen aan lay-outs, invoerlijsten en scripts toestaat.
Als u uw oplossing in kioskmodus wilt weergeven, moet u:

1 een specifieke kioskaccount of een account met een beperkte privilegeset maken.
1 de kioskmodus inschakelen. Wanneer u de kioskmodus inschakelt, kunt u ook de database
binden als een runtime-oplossing.

1 de standaardoptie om bij het bestand aan te melden met de Admin-account uitschakelen.
Zo maakt u een kioskaccount met beperkte toegang:
1. Wanneer de databaseoplossing is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Beveiliging.
2. Klik in het dialoogvenster Beveiliging beheren op Nieuw.
3. In het dialoogvenster Account bewerken typt u een accountnaam.
4. Voor Accountstatus klikt u op Actief en voor Privilegeset selecteert u Nieuwe privilegeset.
5. Voer in het dialoogvenster Privilegeset bewerken een naam en beschrijving voor de privilegeset in.
6. Selecteer voor Lay-outs, Invoerlijsten en Scripts de optie Alles - alleen weergeven of
Alles - geen toegang.
7. Schakel het selectievakje Uitgebreide privileges beheren uit.
8. Schakel eventueel nog andere opties in en klik op OK tot alle dialoogvensters zijn gesloten.
Zo schakelt u de kioskmodus in:
1. Volg de procedures in “De Developer-hulpprogramma's gebruiken” op pagina 8.
2. Selecteer in het dialoogvenster Applicatie opties opgeven de optie Kioskmodus inschakelen
voor niet-beheeraccounts.
3. Schakel eventueel nog andere opties in en klik op OK.
4. U kunt dit proces snel herhalen door op Instellingen opslaan te klikken en een map en locatie
voor uw instellingenbestand te kiezen.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het opslaan van oplossingsinstellingen.
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5. Klik op Maken.
Als u de bestanden niet als een runtime-toepassing hebt gebonden, kopiëren de Developerhulpprogramma's de geselecteerde databasebestanden naar de projectmap. Als u de
bestanden wel als een runtime-toepassing hebt gebonden, kopiëren de Developerhulpprogramma's alle runtime-bestanden naar een nieuwe map in de projectmap.
Die nieuwe map krijgt de naam van de runtime-oplossing.
Zo wijzigt u de standaardoptie om bij het bestand aan te melden met de Admin-account:
1. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Bestandsopties.
2. Schakel op het tabblad Openen het selectievakje Aanmelden met uit.
3. Klik op OK.
Wanneer u een oplossing maakt die in kioskmodus moet worden uitgevoerd, moet u voor uw
oplossing een navigatiemethode aanbieden en de gebruikers ervan de mogelijkheid bieden
om uw oplossing af te sluiten.
Opmerking Als u een eerdere kioskoplossing hebt waarin het statuspaneel wordt weergegeven,
moet u uw oplossing bijwerken. U kunt de statusbalk of lay-outbalk niet weergeven in een
kioskoplossing. Daarom dient u aan uw lay-outs recordnavigatie, de status Script onderbroken en
de knoppen Script annuleren en Doorgaan met script toe te voegen.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het gebruik van scripts en knoppen voor de
besturing van kioskoplossingen.

Hoofdstuk 3
Databaseoplossingen aanpassen
In FileMaker Pro Advanced kunt u uw oplossingen diepgaander aanpassen dan mogelijk is met
FileMaker Pro. U kunt:

1
1
1
1
1

velden kopiëren en plakken voor gebruik in hetzelfde bestand of andere databasebestanden
bestaande tabellen kopiëren of importeren in uw databasebestand
eigen functies maken die u overal in een bestand kunt gebruiken.
eigen menu's maken
plug-ins maken die de functieset van FileMaker Pro uitbreiden

Belangrijk U moet over volledige toegangsprivileges beschikken om databaseoplossingen te
kunnen aanpassen.
Opmerking Raadpleeg de Help voor gedetailleerde en uitgebreide informatie en stapsgewijze
procedures over het gebruik van FileMaker Pro Advanced.

Veld- en tabelschema's kopiëren of importeren
Veld- en tabelschema's kunt u kopiëren of importeren binnen een bestand of naar/in andere
databasebestanden.
Met FileMaker Pro Advanced kunt u tabellen uit een oplossing die uit meerdere bestanden
bestaat, naar één bestand consolideren. Daarbij kunt u uw oplossingen op twee manieren
consolideren:

1 Tabelschema's kopiëren — Open de bronbestanden om de gewenste tabellen te selecteren en
te kopiëren. Plak vervolgens de tabelschema's in het doelbestand.

1 Tabelschema's importeren — Importeer tabelschema's rechtstreeks in het doelbestand.

Daarbij kunt u er voor kiezen om alleen de schema's of de gegevens met één schema te
importeren. (Als u de gegevens met een enkele schema wilt importeren, kiest u Bestand >
Records importeren > Bestand.)

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veldschema
kopiëren

Kies Bestand > Beheren > Database > Velden. Selecteer het veld in de lijst en klik
vervolgens op Kopiëren. Gegevens worden niet gekopieerd.

Een tabelschema
kopiëren

Open het bestand dat de tabel bevat die u wilt kopiëren. Kies Bestand > Beheren >
Database > Tabellen. Selecteer de gewenste tabel in de lijst en klik op Kopiëren.

Een tabelschema
importeren

Open het bestand waarin u een tabel wilt importeren. Kies Bestand > Beheren >
Database > Tabellen. Klik op Importeren. Selecteer het bronbestand en de brontabel
en klik op OK.

Raadpleeg de Help voor meer informatie over het kopiëren of importeren van velden en tabellen.
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Eigen functies maken
Gebruik de functie Eigen functies als u eigen functies wilt maken die overal in een databasebestand
kunnen worden gebruikt en kunnen worden gekopieerd naar of geïmporteerd in andere
FileMaker Pro-bestanden. Als u eenmaal formules voor de functie hebt geschreven, hoeft u ze niet
opnieuw te schrijven als u ze op andere velden wilt toepassen of in andere scripts wilt gebruiken.
Eigen functies en de formules die ze bevatten, kunt u onderhouden en bewerken vanuit één
centrale locatie. Alle wijzigingen aan de eigen functie zullen dan worden gekopieerd naar alle
plaatsen waar die eigen functie is gebruikt.
Zo maakt u een eigen functie:
1. Kies Bestand > Beheren > Eigen functies.
2. Klik in het dialoogvenster Eigen functies beheren voor… op de knop Nieuw.
De lijst Weergave
(geopend)

De lijst met
parameters

De lijst met
functies

Formulevak

Het dialoogvenster Eigen functie bewerken

Uw eigen parameters
verschijnen in dit vak

3. Typ in het dialoogvenster Eigen functie bewerken een naam voor de functie en stel een
formule samen.
4. Klik op OK.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over eigen functies.
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Eigen menu's
In FileMaker Pro Advanced kunt u uw eigen menu's, menuonderdelen en menureeksen maken
voor uw databaseoplossingen. U kunt:

1
1
1
1

een nieuw menu maken of een bestaand menu bewerken
een menu dupliceren of verwijderen
menuonderdelen toevoegen, dupliceren of verwijderen
eigenschappen van menuonderdelen opgeven, zoals de weergavetitel, sneltoets en actie
Menureeks voor deze lay-out

Menubalk

Weergavetitel van menu

Vervolgmenu

Menu

Scheidingsteken

Menuonderdeel

Terminologie voor eigen menu's

U kunt menu's aanpassen door:

1 een kopie van een standaard FileMaker-menu te bewerken. Gebruik deze methode om kleine
wijzigingen in bestaande menu's door te voeren, bijvoorbeeld om de eigenschappen van
enkele menuonderdelen te wijzigen.

1 met een leeg menu te beginnen. Gebruik deze methode als u aanzienlijke wijzigingen in menu's
gaat maken, door bijvoorbeeld menu's toe te voegen en eigenschappen van menuonderdelen
te wijzigen.
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Eigen menu's maken
Zo maakt u een eigen menu:
1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > Eigen menu's.
U ziet het dialoogvenster Eigen menu’s beheren.

2. Als FileMaker Pro Advanced menu's bevat die niet in dit bestand voorkomen, klikt u op
Bijwerken om ontbrekende menu's aan het bestand toe te voegen.
3. Klik op Maken.
4. Voer in het dialoogvenster Eigen menu maken een van de volgende handelingen uit en klik
daarna op OK:

1 Selecteer Begin met een leeg menu.
1 Selecteer Begin met een standaard FileMaker-menu en selecteer daarna een menu uit
de lijst.

Het dialoogvenster Eigen menu bewerken verschijnt op het scherm.
5. Geef in het dialoogvenster Eigen menu bewerken een naam voor het eigen menu op, een
opmerking waarmee u het menu beschrijft (facultatief), de menutitel die in de menubalk moet
worden weergegeven, de omstandigheden waarin het menu al dan niet moet worden
geïnstalleerd en de modi van FileMaker Pro waarin het menu moet worden weergegeven.
Raadpleeg vervolgens “Eigen menuonderdelen maken”, voor meer informatie over het
opgeven van een platform voor een eigen menu.
6. Maak eigen menuonderdelen zoals beschreven in het volgende gedeelte.

Eigen menuonderdelen maken
Nadat u een menu hebt gemaakt, kunt u menuonderdelen maken. U kunt ook menuonderdelen
maken of bewerken die een kopie zijn van de standaard FileMaker-menu's. Menuonderdelen
kunnen opdrachten, vervolgmenu's of scheidingstekens zijn. U kunt een menuonderdeel maken
dat gebaseerd is op een standaard FileMaker-opdracht of een menuonderdeel maken waaraan
aanvankelijk geen opdracht is toegewezen.
Wanneer u een menuonderdeel op een FileMaker-opdracht baseert, neemt dat menuonderdeel
alle eigenschappen van die opdracht over. U kunt ook eigenschappen (naam menuonderdeel,
sneltoets of actie) negeren om het menuonderdeel aan te passen.
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Wanneer u een menuonderdeel maakt waaraan geen opdracht is toegewezen, verschijnt een
menuonderdeel met de naam <onbekend> in de lijst Menuonderdelen van het dialoogvenster
Eigen menu bewerken. Daarna kunt u de eigenschappen van het menuonderdeel aanpassen.
Zo maakt u een nieuw menuonderdeel:
1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > Eigen menu's.
2. Selecteer in het dialoogvenster Eigen menu’s beheren het menu waaraan u het menuonderdeel
wilt toevoegen en klik op Bewerken.
3. Geef in het dialoogvenster Eigen menu bewerken de menuonderdelen op die u aan het menu
wilt toevoegen:
Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een opdracht
toevoegen

Klik op Maken om een nieuw (<onbekend>) menuonderdeel aan de lijst toe te voegen.
Kies voor Type menuonderdeel de optie Opdracht en selecteer Gebaseerd op
bestaande opdracht. Kies in het dialoogvenster FileMaker-opdracht opgeven een
opdracht en klik daarna op Selecteren (Windows) of OK (OS X).
Een opdracht bepaalt de actie of werking van een menuonderdeel.

Een vervolgmenu
toevoegen

Klik op Maken om een <onbekend> menuonderdeel aan de lijst toe te voegen. Kies voor
Type menuonderdeel de optie Vervolgmenu, klik op Opgeven, selecteer een menu en
klik op Selecteren.
Opmerking U kunt maximaal 100 menu's aan de menubalk toevoegen. Als u een menu
toevoegt waaraan hetzelfde menu als een vervolgmenu is toegevoegd, gaat u wellicht
snel die limiet bereiken.

Een scheidingsteken
toevoegen

Klik op Maken om een <onbekend> menuonderdeel aan de lijst toe te voegen. Kies voor
Type menuonderdeel de optie Scheidingsteken.

Een menuonderdeel
dupliceren

Selecteer een menuonderdeel in de lijst en klik op Dupliceren.

Een menuonderdeel
verwijderen

Selecteer een menuonderdeel in de lijst en klik op Verwijderen.

Sleep een pijl
wijzigen.

omhoog of omlaag om de volgorde van de menuonderdelen in de lijst te

Zo wijzigt u de eigenschappen van een menuonderdeel:
1. Selecteer een menuonderdeel in de lijst Menuonderdelen en verricht een of meer van de
volgende handelingen:
Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een opdracht voor een
menuonderdeel
wijzigen

Klik voor Gebaseerd op bestaande opdracht op Opgeven, kies een andere opdracht
en klik op Selecteren (Windows) of OK (OS X).

Een menuonderdeel in
een ander type wijzigen

Kies voor Type menuonderdeel een ander type (u kunt bijvoorbeeld een
scheidingsteken wijzigen in een opdracht).

De naam van een
menuonderdeel
wijzigen

Selecteer Naam onderdeel en voer een nieuwe naam in.
Als u de menutitel wilt baseren op het resultaat van een berekening, klikt u op Opgeven
en stelt u daarna een formule samen in het dialoogvenster Berekening opgeven.
Windows: als u een toegangstoets wilt opgeven, typt u een en-teken (&) voor het teken
dat u als toegangstoets wilt gebruiken. Typ bijvoorbeeld &Openen als u het
menuonderdeel Openen wilt weergeven met de letter “O” als toegangstoets.
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Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een sneltoets voor een
menuonderdeel
definiëren

Selecteer Sneltoets. Druk in het dialoogvenster Sneltoets opgeven op de gewenste
toetsencombinatie en klik daarna op OK. Sneltoetsen verschijnen naast de
menuonderdelen in de lijst Menuonderdelen.

Een script of scriptstap
uitvoeren wanneer een
gebruiker een
menuonderdeel
selecteert

Selecteer Actie. In het dialoogvenster Scriptstap opgeven selecteert u een stap en
geeft u zo nodig opties op en klikt u daarna op OK.
Opmerking Als u de werking van een script dat momenteel in uitvoering is, wilt
beïnvloeden (om bijvoorbeeld het script te stoppen, af te sluiten, te hervatten of te
onderbreken), gebruikt u de scriptstap Script uitvoeren.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over scripts en scriptstappen.

Een script of scriptstap
wijzigen

Klik voor Actie op Opgeven, wijzig de scriptdefinitie en klik op OK.

Installeer
menuonderdelen op
basis van voorwaarden
die u opgeeft

Geef voor Installeren wanneer een berekening op die als resultaat een logische
waarde geeft.
1 Als de berekening als waar (niet nul) wordt geëvalueerd, wordt het menuonderdeel
geïnstalleerd.
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1 Als de berekening als onwaar (nul) wordt geëvalueerd, wordt het menuonderdeel niet
geïnstalleerd.

Voor bijvoorbeeld het menuonderdeel dat moet verschijnen wanneer het bestand in
Windows wordt geopend, voert u dit in:
If ( Abs (Get( SysteemPlatform ) ) = 2; 1; 0 )
Voor het menuonderdeel dat moet verschijnen wanneer het bestand in OS X wordt
geopend, voert u dit in:
If ( Abs (Get( SysteemPlatform ) ) = 1; 1; 0 )
Tip Om ervoor te zorgen dat een menuonderdeel altijd wordt geïnstalleerd, voert u voor
Installeren wanneer de waarde 1 in.

2. Klik op OK.

Eigen menureeksen maken
Eigen menureeksen zijn verzamelingen van menu’s die in de menubalk van de FileMaker Protoepassing verschijnen. U kunt eigen menureeksen maken die alleen de menu’s van uw keuze
bevatten. Nadat u menureeksen hebt gemaakt, kunt u:

1
1
1
1

menureeksen voor afzonderlijke lay-outs opgeven
scripts maken die menureeksen wijzigen
de standaardmenureeks in de menubalk van een oplossingsbestand wijzigen
tijdelijk schakelen naar een andere menureeks met behulp van het menu Gereedschappen van
FileMaker Pro Advanced

Zo maakt of bewerkt u een menureeks:
1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > Eigen menureeksen.
2. Klik op Maken.
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3. Klik in het dialoogvenster Eigen menureeks bewerken op Toevoegen om op te geven welke
menu’s u in de menureeks wilt opgeven.
Als u dit wilt doen:

Gaat u als volgt te werk:

Een menu aan deze menureeks toevoegen

Klik op Toevoegen, verricht een van de volgende
handelingen in het dialoogvenster Menu selecteren
en klik op Selecteren:
1 Kies een menu uit de lijst.

1 Klik op + om een nieuw menu te maken. Raadpleeg “Eigen
menu's maken” op pagina 23. voor meer informatie.

1 Klik op – om een eigen menu te verwijderen uit het

dialoogvenster Menu selecteren. Standaard
FileMaker Pro-menu’s die in het dialoogvenster Menu
selecteren tussen rechte haken [ ] worden weergegeven,
kunnen niet uit de lijst worden verwijderd.

Tip Als u meer menu’s aan de menureeks wilt toevoegen,
houdt u Shift of Ctrl (Windows) of Command (OS X)
ingedrukt en klikt u op de gewenste menu’s.
De eigenschappen van een menu in deze
menureeks wijzigen

Selecteer het menu en klik daarna op Bewerken. Raadpleeg
“Eigen menuonderdelen maken” op pagina 23. voor meer
informatie.

Een menu uit deze menureeks verwijderen

Selecteer het menu en klik daarna op Verwijderen.

4. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Eigen menu’s beheren.
5. Selecteer Standaard menureeks en klik op OK om de standaardmenureeks voor dit bestand
te wijzigen.
U ziet de nieuwe menureeks in FileMaker Pro. Raadpleeg de Help voor meer informatie over
het maken, installeren en testen van eigen menureeksen.

FileMaker Pro uitbreiden met plug-ins
Als u een C- of C++-programmeur bent en vertrouwd met berekeningen in FileMaker Pro en
FileMaker Pro Advanced bent, kunt u plug-ins maken om de functieset van het FileMakerprogramma uit te breiden. Plug-ins kunnen bijvoorbeeld voordeel halen uit recursie en lussen of
gebruikmaken van andere programmeerinterfaces. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Hoofdstuk 4
Bestanden debuggen en analyseren
In dit hoofdstuk worden de volgende FileMaker Pro Advanced-functies toegelicht:

1 Script Debugger, waarmee u FileMaker-scripts systematisch kunt testen en debuggen.
1 Scriptstap uitschakelen, dat u toestaat om gedeelten van een script te testen.
1 Database Design Report, voor de publicatie van uitgebreide documentatie over
databaseschema's en -opties.

1 Gegevensinzage, waarmee u velden, variabelen en berekeningen kunt volgen.
Opmerking Raadpleeg de Help voor gedetailleerde en uitgebreide informatie en stapsgewijze
procedures over het gebruik van FileMaker Pro Advanced.

Scripts debuggen
In FileMaker Pro Advanced kunt u met de Script Debugger:

1 scripts debuggen die vanuit het menu Scripts of met een sneltoets worden uitgevoerd
1 opstartscripts debuggen (het menu Script Debugger is ingeschakeld zelfs als er geen
bestanden zijn geopend)

1
1
1
1
1
1
1
1

scripts debuggen die zijn geactiveerd door een scriptactivering, een knop of een eigen menu
scripts stapsgewijs uitvoeren
subscripts weergeven wanneer u scripts stapsgewijs uitvoert
onderbrekingspunten in een script instellen of wissen
velden, variabelen en berekeningen volgen
scriptstappen uitschakelen.
scripts met beperkte toegang debuggen
een script onderbreken wanneer scriptfouten worden aangetroffen

1 op het nummer van een scriptfout klikken om een relevant Help-onderwerp weer te geven
1 scriptactiveringen tijdelijk uit- of inschakelen wanneer u in Script Debugger werkt
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Zo voert u scripts uit in de debugmodus:
1. Kies Gereedschappen > Script Debugger.
Het dialoogvenster Script Debugger verschijnt.
2. Voer uw script uit.

De stappen van het door u
uitgevoerde script verschijnen hier

Klik op het foutnummer om details
over de laatst gevonden fout te zien

Kies of u scripts wilt onderbreken
wanneer fouten worden gevonden

Dubbelklik op een gepauzeerd script
in de lijst Aanroepvolgorde om het
script te bewerken

Wanneer u in de Script Debugger scripts stapsgewijs uitvoert, kunt u subscripts weergeven.
Als bijvoorbeeld Script A Script B aanroept, dat op zijn beurt Script C aanroept, kunt u de stappen
in alle drie de scripts weergeven.
De Script Debugger herkent de privileges die aan elk script zijn gekoppeld. Een script verschijnt
alleen in de Script Debugger als u voor het script over bewerkingsprivileges beschikt en als de
toegangsprivileges voor het script op Wijzigbaar zijn ingesteld. U kunt klikken op Script
verifiëren/deverifiëren
om aan te melden en scriptstappen in scripts met beperkte toegang
te bewerken.
In het venster Script Debugger kunt u meer dan één stap uit de lijst met stappen selecteren, zodat
u tegelijk meerdere onderbrekingspunten in stappen kunt plaatsen. Als u meerdere stappen
selecteert, is de knop Volgende stap instellen uitgeschakeld.
Opmerkingen

1 U kunt geen onderbrekingspunten instellen voor scriptstappen die worden aangeroepen door
knoppen of eigen menu’s.

1 Wanneer u de Script Debugger gebruikt om stapsgewijs door ingeschakelde scripts heen te

stappen die door een scriptactivering zijn geactiveerd, kunt u niet interactief werken met de
documentenvensters, noch tussen velden of records schakelen, de gegevens wijzigen, het
venster sluiten, of afsluiten. Deze blokkering of interactie treedt alleen op wanneer een script
door een bepaalde actie wordt geactiveerd. Wanneer u een script debugt dat niet door een
scriptactivering is geactiveerd, kunt u normaal interactief werken met de documentenvensters,
velden en records. Raadpleeg de Help voor meer informatie over het gebruik van
scriptactiveringen.

Tip Als u de Script Debugger wilt inschakelen vanuit het dialoogvenster Scripts beheren, houdt
u Shift ingedrukt en klikt u op
. Als u de Script Debugger wilt uitschakelen, drukt u op Ctrl
(Windows) of Command (OS X) en klikt u op de knop Uitvoeren.
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Scriptstappen uitschakelen
U kunt scriptstappen in- en uitschakelen om gedeelten van een script te testen. Wanneer u een
script uitvoert, worden uitgeschakelde stappen genegeerd.
Zo schakelt u scriptstappen uit:
1. Kies Scripts > Scripts beheren.
Of kies Bestand > Beheren > Scripts.
2. In het dialoogvenster Scripts beheren dubbelklikt u op de scriptnaam.
Of klik op

in het dialoogvenster Script Debugger.

3. Selecteer in het dialoogvenster Script bewerken een of meer scriptstappen en klik daarna op
Uitschakelen of Inschakelen.

Scriptactiveringen in- en uitschakelen
U kunt scriptactiveringen tijdelijk uit- of inschakelen wanneer u in Script Debugger werkt. U moet
over volledige toegangsprivileges beschikken om scriptactiveringen te kunnen uitschakelen.
Scriptactiveringen zijn standaard ingeschakeld.
1. Kies Gereedschappen > Script Debugger.
2. Als u alle scriptactiveringen in een bestand wilt uitschakelen, klikt u op
of kiest u
Gereedschappen > Debugging-gereedschappen > Scriptactiveringen uitschakelen.
3. Als u alle scriptactiveringen wilt inschakelen, klikt u op
of kiest u Gereedschappen >
Debugging-gereedschappen > Scriptactiveringen inschakelen.
Wanneer u Script Debugger sluit, worden alle uitgeschakelde scriptactiveringen ingeschakeld.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het debuggen van scripts.

Gegevensinzage gebruiken
U kunt de Gegevensinzage gebruiken om uitdrukkingen zoals veldwaarden, lokale en algemene
variabelen en berekeningen te volgen. U kunt die uitdrukkingen volgen bij het uitvoeren van scripts
of bij het testen ervan in de Script Debugger.
Het tabblad Actief bevat:

1 velden die worden gebruikt door het script dat momenteel wordt uitgevoerd, ongeacht of het om
velden gaat waarnaar rechtstreeks wordt verwezen in het script of om velden waarnaar
onrechtstreeks in berekeningen wordt verwezen

1 lokale variabelen die worden gebruikt door het script dat momenteel wordt uitgevoerd
1 algemene variabelen, los van elk script
Het tabblad Volgen volgt uitdrukkingen. In Gegevensinzage kunt u uitdrukkingen opgeven (één
per rij). Wanneer u Gegevensinzage met de Script Debugger gebruikt, bevat het tabblad Volgen
uitdrukkingen van onderbroken scripts zodat u kunt zien hoe gegevens veranderen wanneer u een
script stapsgewijs uitvoert. Uitdrukkingen blijven op het tabblad Volgen vermeld tot u ze handmatig
verwijdert.
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Het script dat wordt uitgevoerd, bewaken
1. Kies Gereedschappen > Gegevensinzage of klik op

in het venster Script Debugger.

2. Klik op het tabblad Actief.

Klik hier om uitdrukkingen met
beperkte toegang weer te geven
Klik hier om een
kolomkop te sorteren

3. Voer op het tabblad Actief de volgende taken uit:
Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Lokale of algemene variabelen
bewerken of kopiëren

Dubbelklik op een variabele in de lijst.

Velden en variabelen in de lijst
sorteren

Klik op een kolomkop.
Items in de lijst worden gegroepeerd op type en daarna in deze volgorde
gesorteerd: velden, algemene variabelen, lokale variabelen

Een uitdrukking aan de lijst Volgen
toevoegen

Klik op Toevoegen aan Volgen.
FileMaker Pro schakelt over naar het tabblad Volgen waar de uitdrukking
verschijnt.

Uitdrukkingen met beperkte toegang
weergeven

Klik op
en meld u aan met een account die over volledige
toegangsprivileges beschikt.
Opmerking Als u zich aanmeldt om in de Script Debugger scripts met
beperkte toegang te bewerken, gelden uw toegangsprivileges ook voor
Gegevensinzage. Als u zich aanmeldt vanuit Gegevensinzage gelden uw
toegangsprivileges ook voor de Script Debugger. In beide gevallen blijven
uw bewerkingsprivileges behouden tot u de Script Debugger of
Gegevensinzage sluit.

Uitdrukkkingen bewaken
1. Klik op het tabblad Gegevensinzage op het tabblad Volgen.

Sleep een pijlsymbool
omhoog of omlaag om
de volgorde te
wijzigen.
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2. Voer de volgende taken uit:

1 Als u een uitdrukking wilt toevoegen, klikt u op

. Stel in het dialoogvenster Uitdrukking
bewerken een uitdrukking samen en klik daarna op Bewaken om de uitdrukking aan
Gegevensinzage toe te voegen.
Selecteer wiskundige en
tekstoperatoren

Selecteer logische of
vergelijkingsoperatoren
Kies de weergave
van functies in dit
dialoogvenster

Tabelnaam
Kies
veldverwijzingen

Selecteer
functies om in de
uitdrukking te
gebruiken

Het formulevak

Resultaten van de
uitdrukking

Klik hierop om de
uitdrukking te evalueren

Klik om de uitdrukking
aan de Gegevensinzage
toe te voegen

1 Als u een uitdrukking wilt bewerken, dubbelklikt u op de uitdrukking in de lijst of selecteert u
. Klik op Nu evalueren om de resultaten van de uitdrukking
een uitdrukking en klikt u op
weer te geven of klik op Bewaken om de uitdrukking aan de lijst Volgen toe te voegen.

1 Als u uitdrukkingen wilt dupliceren, selecteert u een of meer uitdrukkingen en klikt u
vervolgens op

.

1 Als u uitdrukkingen wilt verwijderen, selecteert u een of meer uitdrukkingen en klikt u
vervolgens op

.

1 Als u de waarden wilt bijwerken voor berekeningen die in de lijst zijn weergegeven, klikt u op
Waarden vernieuwen.
De waarden worden bijgewerkt wanneer u door de lijst heen schuift.

Databaseschema's documenteren
Gebruik de functie Database Design Report (DDR) om het schema van uw database te
documenteren en als een HTML- of XML-bestand te publiceren. Daarbij bepaalt u zelf welke
elementen en databasetabellen in de database u wilt vermelden. De HTML-versie van het rapport
bevat hyperlinks en u kunt deze weergeven en afdrukken in een webbrowser waarin JavaScript
is ingeschakeld.
Met de functie Database Design Report kunt u:

1 een tekstuele voorstelling van uw databaseschema onderzoeken
1 statistische gegevens verzamelen over de structuur van uw database
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1 de informatie in het rapport gebruiken om de structuur van uw database opnieuw te maken als
u ooit de originele databasebestanden zou verliezen

1 problemen met ontbrekende verwijzingen, verbroken relaties, berekeningen, en nog veel meer
oplossen

Zo maakt u een database design report:
1. Open alle databasebestanden waarvoor u een database design report wilt opstellen.
U moet beschikken over volledige toegangsprivileges voor elk bestand waarvoor u een
database design report wilt opstellen en het bestand moet in FileMaker Pro Advanced zijn
geopend. U kunt een database design report zowel op lokale als externe bestanden uitvoeren.
2. Kies Gereedschappen > Database Design Report.
3. In de lijst Beschikbare bestanden schakelt u alle bestanden uit die u niet in het rapport wilt
opnemen door het overeenkomstige selectievakje uit te schakelen.
4. Als er bestanden zijn die tabellen bevatten die u niet in het rapport wilt opnemen, selecteert u
het bestand naast het selectievakje in de lijst Beschikbare bestanden.
De tabellen in het bestand verschijnen in de lijst Tabelvelden opnemen in geselect. bestand.
Daarna kunt u elke tabel in de lijst uitschakelen.
Standaard worden alle tabellen in alle geselecteerde bestanden in het rapport opgenomen.
5. Schakel elementen uit die u niet in het rapport wilt opnemen.
Standaard worden alle elementen in alle geselecteerde bestanden in het rapport opgenomen. Elk
geselecteerd element, indien aanwezig, wordt gerapporteerd voor elk geselecteerd bestand.
6. Als u het rapport niet in het standaard HTML-formaat maar in het XML-formaat wilt publiceren,
selecteert u de optie XML in het gebied Rapportformaat.
7. Als u het rapport niet automatisch wilt laten openen wanneer het klaar is, schakelt u in het
gebied Bestandsverwerking het selectievakje Rapport automatisch openen wanneer het klaar
is uit.
8. Klik op Maken.
Raadpleeg de Help voor meer informatie over het gebruik van de functie Database Design Report.

Bijlage A
Vergelijking van de functies van de runtimetoepassing en die van FileMaker Pro
Wanneer u dubbelklikt op het programmapictogram van FileMaker Pro om het programma
te starten, kunt u een nieuwe database maken of een geselecteerd bestand openen. Wanneer u
een FileMaker Pro runtime-toepassing start, wordt het gebonden primaire databasebestand
automatisch geopend.
Er zijn nog andere grote verschillen tussen de runtime-toepassing en FileMaker Pro, waaronder:

1 In de runtime-toepassing zijn alle databaseontwerpfuncties verwijderd of verborgen.
Dit omvat ook de lay-outmodus en de opdrachten in het vervolgmenu Beheren.

1 Eigen functies en eigen menu's die met FileMaker Pro Advanced zijn gemaakt, werken in de

runtime-toepassing, maar gebruikers van de runtime-toepassing kunnen geen eigen functies of
eigen menu's wijzigen of maken.

1 Enkele andere menuopdrachten zijn uit de runtime-toepassing verwijderd.
U kunt de runtime-toepassing bijvoorbeeld niet gebruiken om een database te maken, te
openen of te sluiten. (Gebonden runtime-databasebestanden moeten een eigen knop of script
bevatten om andere bestanden te sluiten of te openen. Het venster van een runtime-database
bevat namelijk geen sluitopdracht.)

1 De Help van FileMaker Pro is niet beschikbaar in de runtime-toepassing. U kunt echter wel de
functie Eigen menu gebruiken om de door u gemaakte eigen Help-tekst weer te geven.

1 Plug-ins kunnen in het dialoogvenster Voorkeuren worden ingeschakeld. De optie

Oplossingen toestaan om bestanden te installeren in de voorkeuren van plug-ins staat
plug-ins toe updates automatisch te installeren. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

1 Hoewel de filter XML Data als een optie in de scriptstap Bestand converteren verschijnt, kunt u
geen XML-bestanden converteren die deze scriptstap in een runtime-toepassing gebruiken.

1 De FileMaker-runtime-toepassing is voor oplossingen met één enkele gebruiker. Daarom

kunnen bestanden van runtime-oplossingen niet op peer-to-peer-basis worden gedeeld via een
netwerk. Als u meerdere gebruikers toegang wilt geven tot hetzelfde runtime-bestand, moet u
het runtime-best openen in FileMaker Pro of FileMaker Server.

1 Apple Events worden ondersteund in runtime-toepassingen.
1 In runtime-toepassingen kunt u records niet opslaan als of verzenden als Adobe PDF-bestanden.
1 De functies van FileMaker Pro Advanced zijn niet beschikbaar in de runtime-toepassing.
Een runtime-database kan echter zowel in FileMaker Pro als in FileMaker Pro Advanced
worden geopend. De volledige functionaliteit van deze toepassingen zal worden ingeschakeld,
behalve als de volledige toegangsprivileges zijn verwijderd.

1 Runtime-toepassingen bieden geen ondersteuning voor externe SQL-gegevensbronnen
(ESS), ODBC-import of de scriptstap SQL uitvoeren.

1 Grafieken worden niet ondersteund in runtime-oplossingen.
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Toepassings- en documentvoorkeuren
In de runtime-toepassing zijn sommige opties op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster
Voorkeuren niet beschikbaar.
Algemene voorkeuren in
een runtime-toepassing
(OS X)

Het tabblad Lay-out is niet beschikbaar in het dialoogvenster Voorkeuren voor de
runtime-toepassing.
Algemene voorkeuren
in een runtimetoepassing (Windows)

In de runtime-toepassing bevat het dialoogvenster Bestandsopties alleen het tabblad Spelling.
Het dialoogvenster
Bestandsopties in
een runtimetoepassing
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Vergelijking van de menuopdrachten
De volgende tabellen bevatten de menuopdrachten die beschikbaar zijn in FileMaker Pro (Pro) en
in de runtime-toepassing (RT).
Opdrachten in het menu Bestand

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nieuwe database

1

1

Nieuw vanuit

1

1

Openen

1

1

Openen op afstand

1

1

Recent bestand openen

1

1

Favoriet openen

1

1

Sluiten

1

1

Beheren

1

1

Samengebruik

1

1

Bestandsopties

1

1

1

1

Wachtwoord wijzigen

1

1

1

1

Printerinstelling

1

1
1

1

Pagina-instelling
Afdrukken

1

1

1

1

Records importeren

1

1

1

1

Records exporteren

1

1

1

1

Records opslaan/verzenden als

1

1

1

1

Verzenden

1

2

1

2

Kopie opslaan als

1

1

1

1

Herstellen

1

3

1

4

Afsluiten

1

1

1. U kunt records niet opslaan als of verzenden als een PDF-bestand of als een link naar een snapshot. Gebruikers kunnen de huidige record als een PDF
opslaan door op de menubalk Bestand > Afdrukken te kiezen.
2. U kunt geen koppeling naar database verzenden
3. Druk op Ctrl-Shift
4. Druk op Option-3

Opdrachten in het menu Bewerken

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Ongedaan maken/Ongedaan maken niet mogelijk

1

1

1

1

Opnieuw/Kan niet opnieuw uitvoeren

1

1

1

1

Knippen

1

1

1

1

Kopiëren
(Alle records kopiëren)

1

1

1

1
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Opdrachten in het menu Bewerken

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows
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FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Plakken

1

1

1

1

Alleen tekst plakken

1

1

1

1

Wissen

1

1

1

1

Dupliceren

1

Alles selecteren
(Alle records selecteren)

1

1

1

1

Zoeken/vervangen

1

1

1

1

Spelling

1

1

1

1

Veldinhoud exporteren

1

1

1

1

Voorkeuren

1

1

1

1. Niet zichtbaar in menu maar toegankelijk via Ctrl+Shift+V.

Opdrachten in het menu Weergave

FileMaker Pro
in Windows

Windows
Runtime

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Bladeren

1

1

1

1

Zoeken

1

1

1

1

Lay-out

1

Schermafdruk

1

1

1

1

Ga naar lay-out

1

1

1

1

Formulierweergave

1

1

1

1

Lijstweergave

1

1

1

1

Tabelweergave

1

1

1

1

Statusbalk

1

1

1

1

Statusbalk aanpassen

1

1

1

1

Opmaakbalk

1

1

1

1

Liniaal

1

1

1

1

Inzoomen

1

1

1

1

Uitzoomen

1

1

1

1

Opdrachten in het menu Invoegen

FileMaker Pro
in Windows

1

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Afbeelding

1

1

1

1

QuickTime

1

1

1

1

Geluid/video

1

1

1

1

PDF

1

1

1

1

Bestand

1

1

1

1

Huidige datum

1

1

1

1
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Opdrachten in het menu Invoegen

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows
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FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Huidige tijd

1

1

1

1

Huidige gebruikersnaam

1

1

1

1

Uit index

1

1

1

1

Uit laatst bezochte record

1

1

1

1

Opdrachten in het menu Opmaak

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Lettertype

1

1

1

1

Grootte

1

1

1

1

Stijl

1

1

1

1

Tekst uitlijnen

1

1

1

1

Regelafstand

1

1

1

1

Tekstkleur

1

1

1

1

Opdrachten in het menu Records

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nieuwe record

1

1

1

1

Record dupliceren

1

1

1

1

Record verwijderen

1

1

1

1

Gevonden records verwijderen/Alle verwijderen

1

1

1

1

Ga naar record

1

1

1

1

Venster vernieuwen

1

1

1

1

Alle records tonen

1

1

1

1

Alleen weggelaten records tonen

1

1

1

1

Records weglaten

1

1

1

1

Diverse weglaten

1

1

1

1

Laatste zoekopdracht wijzigen

1

1

1

1

Opgeslagen zoekopdrachten

1

1

1

1

Records sorteren

1

1

1

1

Sorteren opheffen

1

1

1

1

Veldinhoud vervangen

1

1

1

1

Veldinhoud opnieuw opzoeken

1

1

1

1

Vorige versie record

1

1

1

1
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Opdrachten in het menu Verzoeken (modus
Zoeken)

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows
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FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nieuw verzoek

1

1

1

1

Verzoek dupliceren

1

1

1

1

Verzoek verwijderen

1

1

1

1

Ga naar verzoek

1

1

1

1

Alle records tonen

1

1

1

1

Zoekopracht uitvoeren

1

1

1

1

Gevonden reeks beperken

1

1

1

1

Gevonden reeks uitbreiden

1

1

1

1

Vorige versie verzoek

1

1

1

1

Opdrachten in het menu Scripts

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Scripts beheren

1

1

Script opslaan

1

1

Alle scripts opslaan

1

1

Vorige versie script

1

1

<Scriptnamen>

1

1

1

Runtime in
OS X

1

Opmerking De menuopdrachten Script opslaan, Alle scripts opslaan en Vorige versie script
verschijnen alleen wanneer het dialoogvenster Scripts beheren of Script bewerken actief is.

Opdrachten in het menu Venster

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows

FileMaker Pro
in OS X

Runtime in
OS X

Nieuw venster

1

1

1

1

Venster weergeven

1

1

1

1

Venster verbergen

1

1

1

1

Venster minimaliseren

1

1

1

1

Naast elkaar

1

1

1

1

Onder elkaar

1

1

1

1

Trapsgewijs

1

1

1

1

Pictogrammen schikken

1

1
1

1

1

1

Alles naar voorgrond
<Namen van geopende bestanden>

1

1
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Opdrachten in het menu Help

FileMaker Pro
in Windows

Runtime in
Windows
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FileMaker Pro
in OS X

FileMaker Pro Help

1

1

Sneltoetsen

1

1

Scherm Snel aan de slag met FileMaker

1

1

Bronnencentrum

1

1

Productdocumentatie

1

1

Consultants en oplossingen

1

1

Feedback op FileMaker leveren

1

1

Controleren op updates

1

1

FileMaker Pro registreren

1

1

FileMaker-forum

1

1

Service en ondersteuning

1

Over FileMaker Pro (of Over FileMaker Pro
Advanced)

1

Runtime in
OS X

1
1

Over FileMaker Pro Runtime
(wordt weergegeven als er geen eigen script
Over… is opgegeven)

1

1

Over <runtime-oplossing>
(wordt weergegeven als er een eigen script
Over… is opgegeven)

1

1

<Naam van Help-script van runtime-oplossing>
(wordt weergegeven als er een eigen Help-script
is opgegeven)

1

1

1 Raadpleeg de tabel Opdrachten in het menu Programma

Opdrachten in het menu Programma (OS X)
Over FileMaker Pro

FileMaker Pro

Runtime

1

Over FileMaker Pro Runtime
(wordt weergegeven als er geen eigen script
Over… is opgegeven)

1

Over <runtime-oplossing>
(wordt weergegeven als er een eigen script
Over… is opgegeven)

1

Voorkeuren

1

1

Services

1

1

FileMaker Pro verbergen

1
1

<runtime-oplossing> verbergen
Andere verbergen

1

1

Alles tonen

1

1
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Opdrachten in het menu Programma (OS X)
FileMaker Pro afsluiten
<runtime-oplossing> afsluiten

FileMaker Pro

Runtime

1
1

Genegeerde scriptstappen
Aangezien bepaalde functies uit de runtime-toepassing zijn verwijderd, worden de volgende
scriptstappen door de runtime-toepassing genegeerd:

1
1
1
1
1

SQL uitvoeren
Invoegen vanuit apparaat
Nieuw bestand
Bestandsopties openen (gedeeltelijk beschikbaar; het tabblad Spelling wordt geopend)
Help openen

1 Database beheren openen
1 Gegevensbronnen beheren openen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Containers beheren openen
Lay-outs beheren openen
Scripts beheren openen
Thema's beheren openen
Invoerlijst beheren openen
Openen op afstand
Samengebruik openen
Script op Server uitvoeren
Records opslaan als PDF
Records opslaan als link naar snapshot
Samengebruik instellen
Menubalk tonen/verbergen

1 Uploaden naar FileMaker Server
Opmerking Bestand openen geeft als resultaat een fout als het opgegeven bestand niet aan de
runtime-toepassing is gebonden. Een runtime-oplossing kan een extern script alleen uitvoeren als
het externe bestand aan de runtime-oplossing is gebonden.
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Opgeslagen registerinstellingen of voorkeuren
Windows-registerinstellingen
De registerinstellingen van FileMaker Pro worden hier opgeslagen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\FileMaker Pro\13.0

De registerinstellingen van FileMaker Pro Advanced worden hier opgeslagen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\FileMaker Pro\13.0A

De registerinstellingen van de runtime-toepassing worden hier opgeslagen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\<naam van oplossing>\13.0

Opmerking De bestandsextensie voor de runtime-databasebestanden wordt in
HKEY_CLASSES_ROOT geregistreerd.
OS X-voorkeuren
De ingestelde voorkeuren voor FileMaker Pro worden hier opgeslagen:
com.filemaker.client.pro.plist

De ingestelde voorkeuren voor FileMaker Pro Advanced worden hier opgeslagen:
com.filemaker.client.advanced.plist

De voorkeuren voor de runtime-toepassing worden opgeslagen in
com.filemaker.client.runtime.<Naam van oplossing>.plist
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Index
A
aanraakschermen, oplossingen ontwerpen voor 18
accounts en privileges
beheerderstoegang verwijderen 9
toegangsprivileges 7, 20
Apple Events in runtime-toepassing 33

B
Beheerderstoegang
verwijderen uit Kioskoplossingen 19
beheerderstoegang
verwijderen uit bestanden 9
berichten, foutenlogbestand 9
Beschikbare bestandsopties in de runtime-toepassing 34
beschikbare documentatie 5
beschikbare menuopdrachten in runtime-toepassing 35
Beschikbare opdrachten in menu Bestand van runtimetoepassing 35
Beschikbare opdrachten in menu Bewerken van
runtime-toepassing 35
Beschikbare opdrachten in menu Help van
runtime-toepassing 39
Beschikbare opdrachten in menu Invoegen van
runtime-toepassing 36
Beschikbare opdrachten in menu Opmaak van
runtime-toepassing 37
Beschikbare opdrachten in menu Records van
runtime-toepassing 37
Beschikbare opdrachten in menu Scripts van
runtime-toepassing 38
Beschikbare opdrachten in menu Venster van
runtime-toepassing 38
Beschikbare opdrachten in menu Verzoeken (modus Zoeken)
van runtime-toepassing 38
Beschikbare opdrachten in menu Weergave van
runtime-toepassing 36
beschikbare OSX-menuopdrachten in runtime-toepassing 35
Bestand openen, scriptstap 40
bestanden
beheerderstoegang verwijderen 9
bijwerken 9
coderen en decoderen 10
converteren 11
hernoemen 8
runtime comprimeren 15
bestanden coderen 10
bestanden decoderen 10
bestanden in runtime-toepassing openen 33
bestanden uit vorige versies converteren 11
bestandsextensies
voor databasebestanden 9
voor runtime-oplossingen 12

Bestandsopties openen, scriptstap 40
bestandsverwijzingen. Raadpleeg gegevensbronnen
binden, runtime-oplossingen 12
bindingssleutel
over 12
runtime-databaseoplossingen bijwerken 17

C
comprimeringshulpprogramma's voor runtime-databases 15
Containers beheren openen, scriptstap 40

D
Database beheren openen, scriptstap 40
database design reports 31
database, statistische gegevens 31
Databasecodering 10
databaseschema's
in database design reports 31
kopiëren of importeren 20
databasestructuur, opnieuw maken 32
DDR. raadpleeg database design reports
debuggen, scripts 27
Developer-hulpprogramma's
over 8
runtime-oplossingen maken 10
documenteren
runtime-oplossingen 15
schema in database design reports 31
Dynamic Link Libraries (DLL's) 13

E
eigen functies, maken 21
eigen menu's
maken 23
menuonderdelen 23
menureeksen 25
over 22
platform opgeven 25
eindscherm in runtime-oplossingen
opstart 11
sluiten 12
weergave vertragen 12
extensies, bestand. Raadpleeg bestandsextensies

F
FileMaker Developer. Raadpleeg FileMaker Pro Advanced
FileMaker Pro Advanced
documentatie 5
licentieovereenkomst 6
nieuwe functies 6
Rondleiding Aan de slag 5
upgraden vanaf oudere versies 11
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FileMaker Pro, beschikbare menu's 35
FileMaker Server
bestanden van runtime-oplossingen hosten 33
licentie-informatie 15
FileMaker WebDirect 6
formules
volgen 29
voor eigen functies 21
foutcodes, weergeven vanuit Script Debugger 27
foutenlogbestand 9
functies
eigen 21
volgen in formules 31

G
gebruikersinteractie met databaseoplossing 11
gegevensbronnen
automatisch bijwerken 9
bijwerken 17
Gegevensbronnen beheren openen, scriptstap 40
Gegevensinzage 29

H
Help openen, scriptstap 40
hernoemen, bestanden 8
herstellen, beschadigde runtime-bestanden 15
HTML-formaat voor database design reports 31
hulpbestanden
bijwerken 17
problemen met dubbelklikken op pictogrammen 13

I
installatie-instructies 6
installatieprogramma's voor runtime-databases 15
InstallShield 15
instellingenbestand 10
internet, databases op 6
Invoegen vanuit apparaat, scriptstap 40
Invoerlijst beheren openen, scriptstap 40

J
JDBC, FileMaker gebruiken als gegevensbron 6

K
Kioskoplossingen
Beheerderstoegang verwijderen 19
maken 18
kopiëren, veld- of tabelschema's 20

L
Lay-out Help, beschreven 15
Lay-out Over...
beschrijving 6
vereiste inhoud 7

lay-outs
eindscherm 11
Lay-out Help 15
Lay-out Over... 6, 7, 15
testen 16
Lay-outs beheren openen, scriptstap 40
lettertypen ontbreken op systeem van gebruiker 14
licentieovereenkomst 6
Logbestand.txt 9
logo, toevoegen aan runtime-oplossing 12

M
MacInstallerBuilder 15
mappenstructuur, oplossing 13
meerdere tabellen per databasebestand 10
menureeksen, maken 25
menuscheidingstekens 24
MindVision Installer VISE 15

N
naam geven aan runtime-databaseoplossingen 12
netwerken, oplossingen delen in 15
Nieuw bestand, scriptstap 40
nieuwe functies in FileMaker Pro Advanced 6

O
ODBC, FileMaker gebruiken als gegevensbron 6
ontgrendelen, scripts 28
Opdrachten in lay-outmodus niet beschikbaar in
runtime-toepassing 33
Opdrachten in submenu Beheren niet beschikbaar in
runtime-toepassing 33
opdrachten, menu, beschikbaar in runtime-toepassing 35
Openen op afstand, scriptstap 40
opgeslagen registerinstellingen in Windows 41
opgeslagen voorkeuren in OS X 41
oplossingsbestand
pictogram 13
problemen met dubbelklikken op pictogram 13
OSX-runtime-toepassingspakket 14

P
PDF-documentatie voor FileMaker-producten 6
pictogrammen voor runtime-oplossingen 13
platform, opgeven voor eigen menu's 25
platformonafhankelijke oplossingen 12
plug-ins
in runtime-toepassing 33
installeren 14
primair bestand
bijwerken 17
hulpbestanden verbinden 11
opgeven 8
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probleemoplossing
berekeningen 29
schema, Database Design Report gebruiken 31
Script Debugger 27
variabelen 29
velden 29
Projectmap, voor runtime-databaseoplossingen 8, 12

R
rapporten, databaserapporten 31
Records opslaan als link naar snapshot, scriptstap 40
Records opslaan als PDF, scriptstap 40
register, opgeslagen registerinstellingen 41
reservekopieën 16
Rondleiding Aan de slag, FileMaker Pro 5
runtime databaseoplossingen
beschadigde bestanden herstellen 15
bestanden binden 12
bestanden een naam geven 12
bestanden voorbereiden 10
runtime-databaseoplossingen
bijwerken 17
converteren 11
documenteren 13
maken 8, 10
starten 13
upgraden 11
Vereisten van lay-out Over... 7, 15
runtime-databaseoplossingen distribueren
bepalingen en voorwaarden 6
over 13
updates distribueren 17
runtime-toepassing
beschikbare menuopdrachten 35
genegeerde scriptstappen 40
opgeslagen OS X-voorkeuren 41
opgeslagen Windows-registerinstellingen 41
pictogram 13
plug-ins inschakelen in 33
vergeleken met FileMaker Pro 33

S
Samengebruik instellen, scriptstap 40
Samengebruik openen, scriptstap 40
scheidingstekens, menuonderdeel 24
schema's, database
documenteren 31
kopiëren of importeren 20
Script Debugger
beschrijving 27
met scriptactiveringen 28
Script op Server uitvoeren, scriptstap 40
scriptactiveringen
debuggen 28
uitschakelen 29

scripts
debuggen 27
door runtime-toepassing genegeerde stappen 40
ontgrendelen 28
scriptstappen uitschakelen 29
verifiëren 28
Scripts beheren openen, scriptstap 40
sneltoetsen in eigen menuonderdelen 25
sneltoetsen, toetsenbord Raadpleeg sneltoetsen
SQL uitvoeren, scriptstap 40
SQL, naslaggegevens voor 6
starten, runtime-oplossingen 13
statistische gegevens, database 31
Statuspaneel tonen/verbergen, scriptstap 40
structuur, database 32

T
tabellen, database
meerdere per bestand 10
schema kopiëren of importeren 20
uitsluiten van Database Design Report 32
testen
databaseoplossingen 16
scripts 27
Thema's beheren openen, scriptstap 40
toegangsprivileges 7, 20

U
uitdrukkingen, volgen 29
uitschakelen
scriptactiveringen 29
scriptstappen 29
updates voor runtime-oplossingen 17
upgraden van runtime-databases 11
Uploaden naar FileMaker Server, scriptstap 40

V
variabelen, volgen 29
velden
schema kopiëren 20
volgen 29
verifiëren, scripts 28
voorkeuren, beschikbaar in runtime-toepassing 34

W
wachtwoorden, verplichte waarschuwing in Over…-lay-out 7
Web Viewer 16
webbrowsergebruikers 6
weergave van eindscherm vertragen 12
wettelijke vereisten 6
Windows runtime-toepassingspakket 14

X
XML
-formaat voor database design reports 31
uitvoer, grammatica van Database Design Report 6

