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Hoofdstuk 1 
Voordat u begint

Welkom bij de FileMaker®-software. FileMaker Pro is zo ontworpen dat u 
gegevens op een gemakkelijke en efficiënte manier kunt beheren.

Over deze handleiding
In dit document Installatiehandleiding en functieoverzicht wordt 
beschreven hoe u FileMaker Pro 14 of FileMaker Pro 14 Advanced op 
uw Windows- of Mac-computer installeert. Daarnaast komen ook de 
nieuwe functies in de software aan bod.

Houd rekening met het volgende:

1 In deze handleiding verwijst de benaming "FileMaker Pro" naar zowel 
FileMaker Pro als FileMaker Pro Advanced, behalve bij de beschrijving 
van specifieke FileMaker Pro Advanced-functies.

1 Wanneer een functie of procedure alleen van toepassing is op een 
bepaald platform, zijn de aanwijzingen en illustraties ook alleen van 
toepassing op dat platform. Bij functies of procedures die voor 
Windows en OS X identiek zijn, worden illustraties uit een van deze 
platforms gebruikt.

Waar vindt u de FileMaker-documentatie?
Als u meer informatie over aanvullende FileMaker-documentatie wilt of 
deze wilt bekijken of downloaden, gaat u naar 
http://www.filemaker.com/documentation/nl.

Voor de nieuwste informatie en de releaseopmerkingen van 
FileMaker Pro bezoekt u http://help.filemaker.com.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/documentation/nl
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Klantenondersteuning en Knowledge Base
Kies Help > Service en ondersteuning voor toegang tot de 
Klantenondersteuning van FileMaker.

U kunt de FileMaker Knowledge Base bereiken op http://help.filemaker.com.

Opmerking   Informatie in de FileMaker Knowledge Base en het 
FileMaker-forum is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

Medewerkers van de FileMaker-ondersteuningsdienst kunnen u helpen 
met de installatie, het eerste gebruik of de herinstallatie (met uitzondering 
van gegevensherstel) wanneer uw hardwareconfiguratie aan de 
minimale systeemvereisten voor de software voldoet. Bezoek 
http://www.filemaker.com/cs.

Productmeldingen
FileMaker Pro 14 controleert elke zeven dagen automatisch op 
software-updates (die kleine software-aanpassingen bevatten) en 
controleert elke dertig dagen op nieuwe softwareversies (die nieuwe en 
gewijzigde productfuncties bevatten).

U moet beschikken over een internetverbinding voor toegang tot en de 
download van software-updates. U kunt de software bijwerken wanneer 
u een melding over een update ontvangt of door Help menu > 
Controleren op updates te kiezen.

Voor meer informatie over nieuwe softwareversies volgt u de instructies 
wanneer u een melding over een nieuwe versie ontvangt.

U kunt meldingen uitschakelen wanneer u de melding ziet of op elk 
ogenblik in het dialoogvenster Voorkeuren. Raadpleeg de Help voor 
meer informatie.

De licentiecode
FileMaker-software werkt met een unieke licentiecode van 
35 alfanumerieke tekens. Voorkom dat u de licentiecode kwijtraakt. 
Wij raden u aan de licentiecode op een veilige plaats te bewaren zodat 
u de software opnieuw kunt installeren als dat nodig blijkt.

Als u de software installeert met een elektronische download, hebt u een 
e-mailbericht ontvangen dat een koppeling naar de downloadpagina van 
de software bevat. Op die pagina vindt u de licentiecode. Als u een dvd 
hebt gekocht, vindt u de licentiecode(s) op de achterkant van de 
dvd-hoes. U moet een geldige licentiecode invoeren om de software te 
kunnen installeren. 

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/cs
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De licentiecode garandeert dat de FileMaker Pro- of 
FileMaker Pro Advanced-softwarelicentie wordt nageleefd. Volgens 
deze overeenkomst mag één (1) exemplaar van de software op één 
computer tegelijk worden gebruikt, naast een tweede exemplaar voor 
gebruik op een persoonlijke of draagbare computer, overeenkomstig de 
beperkingen in de softwarelicentie. Voor meer informatie raadpleegt u de 
softwarelicentie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced in de 
programmamap waarin u de software hebt geïnstalleerd.

Als er een ander exemplaar van het programma, dat met dezelfde 
licentiecode is geïnstalleerd, in het netwerk wordt uitgevoerd, wordt de 
volgende foutmelding weergegeven: "Deze kopie van FileMaker Pro 
wordt momenteel gebruikt door het maximum aantal gebruikers."

Als u FileMaker Pro op meerdere computers wilt installeren, moet u voor 
iedere installatie een unieke licentiecode hebben of een volumelicentie voor 
meerdere computers aanschaffen. U moet voor elk exemplaar van 
FileMaker Pro op elke computer een licentie hebben.

Vereisten voor functies in Windows
Sommige functies van FileMaker Pro voor Windows vereisen 
extra software. 

Niet-ondersteunde functies in Windows
In Windows biedt FileMaker Pro geen ondersteuning van de 
scriptstappen AppleScript uitvoeren en Spreken. 

Functie Vereiste software

Scriptstap Post 
verzenden met 
behulp van een 
e-mailprogramma

Windows Live Mail of Microsoft Outlook
Deze vereiste geldt niet voor SMTP-mail.

Nummer kiezen Telefoonkiezer of andere software die compatibel is 
met TAPI (Telephony API)

ODBC- en 
JDBC-functies

FileMaker ODBC-en JDBC-stuurprogramma's vindt u 
in de map xDBC in het installatieschijfimage en in de 
FileMaker Knowledge Base: 
http://help.filemaker.com/.
Raadpleeg de FileMaker Handleiding voor ODBC en 
JDBC  en de FileMaker Pro Help voor meer informatie.

http://help.filemaker.com
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Vereisten voor functies in OS X
Sommige functies van FileMaker Pro voor OS X vereisen extra software.

Niet-ondersteunde functies in OS X
In OS X biedt FileMaker Pro geen ondersteuning voor de scriptstappen 
Nummer kiezen en DDE-uitvoering verzenden.

Evaluatieversie converteren naar de volledige 
versie van FileMaker Pro
Als u de evaluatieversie van FileMaker Pro 14 hebt geïnstalleerd op uw 
computer, kunt u de volledige versie van FileMaker Pro 14 verkrijgen 
zonder de evaluatieversie eerst te verwijderen. U kunt ook uw 
winkelversie upgraden vanaf bepaalde oudere versies van 
FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced door tijdens de conversie van 
de evaluatieversie een licentiecode voor een upgrade en de licentiecode 
van een oudere versie in te voeren. Raadpleeg de Help voor meer 
informatie over deze opties.

Functie Vereiste software

Scriptstap Post 
verzenden met 
behulp van een 
e-mailprogramma

OS X Mail of Microsoft Outlook
Deze vereiste geldt niet voor SMTP-mail.

ODBC- en 
JDBC-functies

ODBC Manager van Actual Technologies 
(verkrijgbaar op http://www.odbcmanager.net) is een 
freewareproduct dat niet door FileMaker wordt 
ondersteund.
FileMaker ODBC-en JDBC-stuurprogramma's vindt 
u in de map xDBC in het installatieschijfimage en in 
de FileMaker Knowledge Base: 
http://help.filemaker.com/. 
Raadpleeg de FileMaker Handleiding voor ODBC en 
JDBC  en de FileMaker Pro Help voor meer 
informatie.

http://www.odbcmanager.net
http://help.filemaker.com
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FileMaker Pro upgraden vanaf een vorige 
versie
Als u FileMaker Pro vanaf een vorige versie upgradet, adviseert 
FileMaker naar de nieuwe versie te upgraden alvorens de vorige versie 
te verwijderen. 

FileMaker Pro upgraden vanaf een vorige versie:

1. Installeer de upgrade met behulp van de licentiecode die uit 
35 tekens bestaat en die bij de softwaredownload is meegeleverd 
of op de achterkant van de dvd-hoes staat.

2. Zet plug-ins, gegevens uit woordenlijsten en uw voorkeuren over naar 
de nieuwe versie van FileMaker Pro. Raadpleeg de Knowledge Base 
van FileMaker op http://help.filemaker.com voor meer informatie over 
het overzetten van uw voorkeuren. 

3. Als u van plan bent alleen de nieuwste versie te gebruiken, verwijdert 
u de vorige versie.

Als u ervoor kiest om de vorige versie te verwijderen alvorens naar de 
recentste versie te upgraden, let er dan op dat u over de licentiecode voor 
de vorige versie beschikt. Wanneer u FileMaker Pro met een licentiecode 
voor een upgrade installeert, zoekt het installatieprogramma de vorige 
versie op uw harde schijf. Als geen vorige versie wordt gevonden, wordt u 
gevraagd de licentiecode voor de vorige versie van het product in te voeren. 

Bestanden uit vorige versies openen
FileMaker Pro 14 kan bestanden openen die zijn gemaakt met 
FileMaker Pro-versies 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x of 13.x. Als u 
bestanden wilt gebruiken die zijn gemaakt met lagere versies van 
FileMaker Pro dan versie 12, moet u ze converteren naar de 
bestandsindeling van FileMaker Pro 12. Raadpleeg de Help voor meer 
informatie over het converteren van bestanden.

Uw Eigen woordenlijst bijwerken
Als u in een vorige versie van FileMaker Pro woorden hebt toegevoegd 
aan een Eigen woordenlijst, kunt u deze ook in FileMaker Pro 14 
gebruiken. Raadpleeg de Help van FileMaker Pro voor meer informatie 
over het converteren van een Eigen woordenlijst.

http://help.filemaker.com
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Volumelicentie-exemplaren installeren
Als u in het kader van een volumelicentie meerdere exemplaren van 
FileMaker Pro installeert of als u een installatie op de achtergrond wilt 
uitvoeren, kunt u het installatieproces automatiseren. Gebruik het bestand 
Assisted Install.txt met het installatieprogramma om de gebruikelijke 
dialoogvensters van de installatie over te slaan. Raadpleeg voor meer 
informatie de FileMaker Pro Handleiding voor netwerkinstallaties op 
http://www.filemaker.com/documentation/nl. Voor meer informatie over 
volumelicenties kunt u terecht op http://www.filemaker.com/nl.

http://www.filemaker.com/nl
http://www.filemaker.com/documentation/nl
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FileMaker Pro installeren in 
Windows

Voordat u de installatieprocedure start, moet u eerst andere 
programma's sluiten en uw werk opslaan. Voor de nieuwste informatie en 
de releaseopmerkingen van FileMaker Pro bezoekt u 
http://help.filemaker.com.

Opmerkingen over de installatie
Lees de volgende opmerkingen voordat u FileMaker Pro installeert:

1 Als u de systeemvereisten wilt bekijken, bezoekt u 
http://www.filemaker.com/nl/products.

1 Voor de installatie van FileMaker Pro moet u over 
beheerdersbevoegdheden in Windows beschikken en de 
gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerder gebruiken.

1 Als er antivirussoftware op uw computer is geïnstalleerd, moet u deze 
uitschakelen voordat u FileMaker Pro installeert, en daarna opnieuw 
inschakelen.

1 Tijdens de installatie kunt u ervoor kiezen om alle programmafuncties 
(Volledig) te installeren of alleen bepaalde gedeelten van het 
programma (Aangepast). U kunt bijvoorbeeld besluiten om bepaalde 
functies niet te installeren om schijfruimte te besparen.

1 Bij de aanvang van de installatie kiest u een taalversie voor het 
FileMaker Pro-installatieprogramma. Standaard wordt de taalversie van 
uw besturingssysteem geselecteerd. Bij een Volledige installatie wordt 
alleen de gekozen taalversie geïnstalleerd. U kunt extra taalversies 
installeren door Aangepaste installatie te kiezen en daarna andere 
taalpakketten te selecteren in de lijst met ondersteunde talen.

1 Alvorens een upgrade-installatie uit te voeren, zoekt de FileMaker-
software naar vorige versies op alle harde schijven en stations die op uw 
systeem zijn aangesloten. Die scan kan een aantal minuten duren als u 
met meerdere schijven of stations werkt.

1 U kunt FileMaker Pro ook vanaf de opdrachtregel installeren of op 
afstand met een netwerkvolume. Raadpleeg de FileMaker Pro-
handleiding voor netwerkinstallaties.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/nl/products
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Kiezen tussen installatie van 32- of 64-bits versie van 
FileMaker Pro
Als u een ondersteunde 32-bits versie van Windows gebruikt, kunt u 
alleen de 32-bits versie van FileMaker Pro installeren. 

Bij ondersteunde 64-bits versies van Windows kunt u de 32- of 64-bits 
versie van FileMaker Pro installeren. U moet de 64-bits versie van 
FileMaker Pro installeren als u FileMaker Pro gaat gebruiken met de 
64-bits versie van de volgende software:

1 een e-mailprogramma (bijvoorbeeld de 64-bits versie van Microsoft 
Outlook) om e-mail vanuit FileMaker Pro te versturen

1 FileMaker Pro-plug-ins

1 ODBC-clientstuurprogramma's voor externe SQL-bronnen

1 audio-/videocodecs voor het afspelen van inhoud in interactieve 
containers

In het andere geval kunt u de 32-bits versie van FileMaker Pro 
installeren.

Standaard installatielocaties
FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced worden standaard 
geïnstalleerd in één van de volgende mappen. 

1 Bij 32-bits systemen van Windows:

C:\Program Files\FileMaker\<FileMaker-product>

1 Bij 64-bits systemen van Windows:

1 De 32-bits versie van FileMaker Pro wordt geïnstalleerd in

C:\Program Files (x86)\FileMaker\<FileMaker-product>

1 De 64-bits versie van FileMaker Pro wordt geïnstalleerd in

C:\Program Files\FileMaker\<FileMaker-product>

waarbij <FileMaker-product> FileMaker Pro 14 of 
FileMaker Pro 14 Advanced is. Tijdens de installatie kunt u een andere 
schijf of map kiezen.



    13

FileMaker Pro installeren
U moet het installatieprogramma gebruiken om FileMaker Pro te 
installeren. U kunt FileMaker Pro niet installeren door bestanden naar uw 
harde schijf te slepen. 

FileMaker Pro installeren op uw harde schijf:

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

1 Als u uw software via een elektronische download hebt 
ontvangen, dubbelklikt u na de download van het bestand voor de 
32- of 64-bits versie van FileMaker Pro op het installatiepictogram 
(EXE-bestand).

1 Als u FileMaker Pro vanaf een dvd installeert, plaatst u de dvd in 
uw dvd-station, opent u het venster van de dvd en klikt u 
vervolgens op het installatiepictogram om de 32-bits versie te 
installeren.

Klik hierop 
om het 32-bits 
programma 
te installeren

Klik hierop 
om af te 
sluiten

Klik hierop om 
door de inhoud 
van de dvd te 
bladeren en 
deze te bekijken

Als u de 64-bits versie wilt installeren, klikt u op het pictogram om 
te bladeren, opent u de map van de 64-bits versie en dubbelklikt 
u vervolgens op Setup.exe. 

2. Installeer FileMaker Pro door de instructies op het scherm te volgen.
Raadpleeg "Opmerkingen over de installatie" op pagina 11. voor 
meer informatie.

3. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het dialoogvenster voor de 
productregistratie weergegeven.
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Bonjour installeren
De Bonjour-service maakt het mogelijk om computers, apparaten en 
services in IP-netwerken automatisch te detecteren. Bonjour moet op uw 
systeem geïnstalleerd zijn om externe hosts te kunnen detecteren. 

Als Bonjour niet is geïnstalleerd of als de Bonjour-service niet actief is, 
kan FileMaker Pro geen externe hosts detecteren. U zult bijvoorbeeld 
geen gehoste bestanden op het tabblad Hosts in het Startpaneel kunnen 
zien of de lijst van externe bestanden kunnen weergeven om deze als uw 
externe gegevensbron te gebruiken. 

Zonder Bonjour moet u het IP-adres voor externe bestanden handmatig 
invoeren.

Tijdens de FileMaker Pro-installatie gebruikt het installatieprogramma 
het volgende proces: 

1 Als Bonjour niet wordt gedetecteerd, meldt het installatieprogramma u 
dit en wordt u gevraagd het te installeren.

1 Als Bonjour wordt gedetecteerd, maar de geïnstalleerde versie wordt 
niet door FileMaker ondersteund, zal het installatieprogramma u dit 
melden. U wordt gevraagd de latere versie van Bonjour handmatig te 
verwijderen en de versie die door FileMaker wordt ondersteund, 
handmatig te installeren.

1 Als Bonjour wordt gedetecteerd en de geïnstalleerde versie wordt 
door FileMaker ondersteund, zal het installatieprogramma u niets 
melden en Bonjour niet installeren.

Zo installeert u Bonjour handmatig:

1. Open de FileMaker Pro-installatiemap.

2. Open achtereenvolgens de mappen Bestanden en Bonjour.

3. Open de map voor de 32-bits of 64-bits versie, afhankelijk van uw 
Windows-versie.

4. Dubbelklik op het pictogram Bonjour (32-bits) of Bonjour64 (64-bits).

5. Volg de instructies voor de Bonjour-installatie op het scherm.
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Microsoft .NET Framework installeren
Microsoft .NET Framework levert algemene functionaliteit voor vele 
Windows-programma's. U moet een specifieke versie van .NET op uw 
systeem hebben geïnstalleerd opdat FileMaker Pro kan worden gestart.

Als .NET niet is geïnstalleerd, verschijnt een foutbericht wanneer u 
FileMaker Pro start en wordt FileMaker Pro niet gestart.

Tijdens de FileMaker Pro-installatie gebruikt het installatieprogramma 
het volgende proces:

1 Als de vereiste versie van .NET niet wordt gedetecteerd, waarschuwt 
het installatieprogramma u en vraagt het u .NET te installeren. Het 
.NET-installatieprogramma vereist toegang tot het internet om de 
noodzakelijke bestanden te downloaden. Als u ervoor kiest om .NET nu 
niet te installeren, kunt u het later handmatig installeren. Hierdoor kunt 
u FileMaker Pro niet gebruiken totdat .NET is geïnstalleerd.

1 Als de vereiste versie van .NET wordt gedetecteerd, waarschuwt het 
installatieprogramma u niet en installeert het .NET niet.

.NET handmatig installeren:

1. Open de FileMaker Pro-installatiemap.

2. Open achtereenvolgens de map Bestanden en de map DotNet.

3. Dubbelklik op het pictogram.

4. Volg de instructies voor de .NET-installatie op het scherm.

FileMaker Pro verwijderen, wijzigen of repareren
U kunt het Configuratiescherm in Windows gebruiken om FileMaker Pro 
te verwijderen, ontbrekende of beschadigde bestanden te vervangen, of 
geïnstalleerde functies te wijzigen. Raadpleeg Help en ondersteuning 
van Windows voor meer informatie.

Wanneer u FileMaker Pro repareert, wordt u mogelijk gevraagd uw 
licentiecode in te voeren.
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Hoofdstuk 3 
FileMaker Pro installeren in OS X

Voordat u de installatieprocedure start, moet u eerst andere 
programma's sluiten en uw werk opslaan. Voor de nieuwste informatie en 
de releaseopmerkingen van FileMaker Pro bezoekt u 
http://help.filemaker.com.

Opmerkingen over de installatie
Lees de volgende opmerkingen voordat u FileMaker Pro installeert:

1 Als u de systeemvereisten wilt bekijken, bezoekt u 
http://www.filemaker.com/nl/products.

1 Voor de installatie van FileMaker Pro moet u over 
beheerdersbevoegdheden in OS X beschikken en de gebruikersnaam 
en het wachtwoord van een beheerder gebruiken.

1 Als er antivirussoftware op uw computer is geïnstalleerd, moet u deze 
uitschakelen voordat u FileMaker Pro installeert, en daarna opnieuw 
inschakelen.

1 Tijdens de installatie kunt u ervoor kiezen om alle programmabestanden 
te installeren (Standaardinstallatie) of alleen bepaalde onderdelen van 
het programma (Speciale installatie). U kunt bijvoorbeeld besluiten om 
bepaalde functies niet te installeren om schijfruimte te besparen.

1 Bij een Standaardinstallatie wordt FileMaker Pro geïnstalleerd in de taal 
van uw besturingssysteem. U kunt extra taalversies installeren door 
Speciale installatie te kiezen en daarna andere taalpakketten te 
selecteren in de lijst met ondersteunde talen.

1 Alvorens een upgrade-installatie uit te voeren, zoekt de FileMaker-
software naar vorige versies op alle harde schijven en stations die op uw 
systeem zijn aangesloten. Die scan kan een aantal minuten duren als u 
met meerdere schijven of stations werkt.

1 U kunt FileMaker Pro ook op afstand installeren met Apple Remote 
Desktop. Raadpleeg de FileMaker Pro-handleiding voor 
netwerkinstallaties.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/nl/products
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Standaard installatielocaties
FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced worden standaard 
geïnstalleerd op de volgende locatie. 

[schijf]/Applications/<FileMaker-product>

waarbij <FileMaker-product> FileMaker Pro 14 of FileMaker Pro 14 
Advanced is. Tijdens de installatie kunt u een andere schijf of map kiezen. 

FileMaker Pro installeren
U moet het installatieprogramma gebruiken om FileMaker Pro te 
installeren. U kunt FileMaker Pro niet installeren door bestanden naar uw 
harde schijf te slepen.

FileMaker Pro installeren op uw harde schijf:

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

1 Als u uw software via een elektronische download hebt 
ontvangen, dubbelklikt u op het schijfpictogram (.dmg-bestand).

1 Als u FileMaker Pro vanaf een dvd installeert, plaatst u de dvd in 
uw dvd-station en opent u vervolgens het venster van de dvd. 

2. Zoek en dubbelklik op het installatiesymbool van FileMaker Pro.

FileMaker Pro-
installatiepictogram

3. Installeer FileMaker Pro door de instructies op het scherm te volgen.
Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u "Opmerkingen 
over de installatie" op pagina 17.

4. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het dialoogvenster voor de 
productregistratie weergegeven.
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Kiezen tussen 32- of 64-bits versie van 
FileMaker Pro
FileMaker Pro is wordt geïnstalleerd als een enkele programmabundel met 
32- en 64-bits versies. Standaard wordt FileMaker Pro uitgevoerd in de 
64-bits modus. U moet FileMaker Pro in de 32-bits modus uitvoeren als u 
FileMaker Pro gaat gebruiken met 32-bits versies van de volgende software:

1 een e-mailprogramma om berichten vanuit FileMaker Pro te versturen

1 FileMaker Pro-plug-ins

1 ODBC-clientstuurprogramma's voor externe SQL-bronnen

1 audio-/videocodecs voor het afspelen van inhoud in interactieve 
containers

In het andere geval kunt u FileMaker Pro in de standaard 64-bits modus 
uitvoeren.

Zo schakelt u over tussen de 64- en 32-bits modus:

1. Sluit FileMaker Pro af.

2. Open in de Finder de map Programma's en select vervolgens 
FileMaker Pro in de map FileMaker Pro 14, of selecteer 
FileMaker Pro Advanced in de map FileMaker Pro 14 Advanced.

3. Kies op de menubalk Archief > Info.

4. Selecteer Open in 32-bits modus om het programma in de 32-bits 
modus te starten. 
Schakel deze optie uit om het in de 64-bits modus te starten.

5. Start FileMaker Pro.

FileMaker Pro 14 verwijderen
FileMaker Pro 14 verwijderen:

1. Sleep de map FileMaker Pro 14 of FileMaker Pro 14 Advanced en 
alle inhoud uit de map Programma's naar de Prullenmand.

2. Sleep het voorkeurenbestand van FileMaker Pro of 
FileMaker Pro Advanced naar de Prullenmand. 
De padnaam voor het voorkeurenbestand is:

Voor FileMaker Pro:
<thuismap>/Bibliotheek/Preferences/com.filemaker.client.pro12.plist

Voor FileMaker Pro Advanced: 
<thuismap>/Bibliotheek/Preferences/com.filemaker.client.advanced
12.plist
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Hoofdstuk 4 
Nieuwe functies

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de nieuwe functies en 
verbeteringen in FileMaker Pro 14. Raadpleeg de Help van 
FileMaker Pro voor meer informatie over deze functies, tenzij een andere 
bron is aangegeven.

Nieuwe gebruikersinterface voor het maken 
van scripts en berekeningen
1 Via het nieuwe venster Scriptwerkruimte kunt u: 

1 FileMaker-scripts in één enkele werkruimte maken en beheren

1 scriptstappen toevoegen door de naam van de scriptstap te typen of 
te kiezen (naarmate u typt, verschijnt een lijst met overeenkomstige 
scriptstappen, samen met een beknopte beschrijving)

1 vele opties van scriptstappen inline bewerken

1 werken met meerdere scripts in hetzelfde venster

1 scripts uitvoeren of fouten erin opsporen

1 Nieuw ontworpen dialoogvenster Berekening opgeven: naarmate u een 
functie, tabel of veldnamen typt, verschijnt een lijst met 
overeenkomstige onderdelen, samen met een beknopte beschrijving. 

1 Verbeterde Script Debugger: een beschrijving van de laatst gevonden 
fout wordt samen met het foutnummer weergegeven.

Nieuw Startpaneel voor het openen van 
bestanden
1 Startpaneel: open lokale en externe FileMaker Pro-oplossingen, 

converteer andere bestanden en beheer favoriete bestanden en hosts 
op één plaats.

1 Pictogram voor oplossingen: kies een vooraf gedefinieerd pictogram of 
voorzien uw eigen pictogram om de oplossing in het Startpaneel voor te 
stellen. 
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Verbeterd gereedschap en verbeterde 
besturingselementen voor het ontwerp 
van lay-outs
1 Verbeterde knoplabels: definieer knoppen om een tekstlabel, een 

pictogram of beide te hebben. Kies uit vooraf gedefinieerde 
pictogrammen of gebruik uw eigen pictogrammen. 

1 Knoppenbalken: definieer knoppenbalken om knoppen en 
popover-knoppen gelijkvormig te groeperen en op te maken. Voeg een 
tekstlabel, een pictogram of beide toe aan elke knop of popover-knop. 
U kunt uit te voeren acties (een enkele opdracht of een script) toewijzen 
aan elke knop. 

1 Plaatshouders van tekst in velden: geef een label of instructies weer in 
een veld totdat u gegevens of zoekcriteria invoert. 

1 Verbeterde schuifbalken in portalen en velden: geef altijd of alleen 
wanneer u schuift een schuifbalk in een portaal of veld weer. 

1 Lay-outgedeelten voor navigatie: voeg een navigatiegedeelte toe aan 
de boven- en onderkant van een lay-out voor een eenvoudige navigatie 
in uw oplossing. 

1 Verbeterd kleurenpalet: voeg aangepaste kleuren toe of wijzig ze, stel 
specifieke kleurwaarden in en voer hexadecimale waarden in of plak ze. 
Het palet bevat kleuren die passen bij de vooraf gedefinieerde thema's. 

1 Extra ondersteuning voor stijlen van weergavestatussen voor 
objectonderdelen: gebruik het Infovenster om weergavestatussen te 
definiëren voor onderdelen van venstermenu's, keuzelijsten, kalenders 
met een vervolgkeuzelijst, groepen selectievakjes, groepen 
keuzerondjes en knoppenbalken. Definieer de statussen 'Aangewezen 
met cursor' en 'Ingedrukt' voor portaalrijen. 

1 Pas dezelfde stijl toe op alle tabbladen in een 
tabbladbesturingselement: geef op dat tabbladen één enkele stijl delen 
wanneer u tabbladbesturingselementen maakt of wijzigt. 

1 Knopinfo voor badges in de modus Lay-out: badges in de modus 
Lay-out geven knopinfo over een object weer, zoals de plaatshouder 
van tekst voor een veld of de voorwaarde waarbij een object wordt 
verborgen. 

1 Kies een grootte voor eigen apparaten: in de wizard Lay-out/rapport 
maken kunt u de waarden wijzigen voor de breedte en de hoogte van 
lay-outs die u maakt voor eigen apparaten. 

1 Markeringsteken in selectievakjes: kies het symbool dat u wilt 
weergeven in selectievakjes (een vinkje of x).
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Nieuwe thema's en verbeterde verwerking 
van stijlen
1 Nieuwe minimalistische thema's: gebruik de thema's Minimalistisch en 

Minimalistische touch, die geen eigen stijlen hebben, wanneer u veel 
wijzigingen gaat maken aan stijlen en ze gaat opslaan als een eigen 
thema. 

1 Kopieer en plak eigen stijlen: in dezelfde lay-out kunt u een eigen stijl 
kopiëren en plakken tussen objecten van hetzelfde type. 

1 Verbeterde verwerking van stijlen in de wizard Lay-out/rapport maken: 
wanneer u een nieuwe lay-out of nieuw rapport maakt met behulp van 
de wizard Lay-out/rapport maken, past FileMaker Pro de gepaste stijl 
toe op objecten die zijn gemaakt met de wizard. Wanneer u bijvoorbeeld 
een rapport maakt, wordt de gepaste tekststijl van het gedeelte 
toegepast op samenvoegvelden die in het kop- of voetgedeelte zijn 
gemaakt. 

1 Automatisch bijwerken van eigen thema's: bij updates van de 
FileMaker Pro-software die een gewijzigde opmaak van de vooraf 
gedefinieerde lay-outthema's of gewijzigde opties voor bestandsherstel 
omvatten, kunnen uw eigen thema's mogelijk worden bijgewerkt. 

Verbeterde prestaties en bruikbaarheid
1 Nieuw ontworpen beveiligingsinterface: in het dialoogvenster 

Beveiliging beheren kunt u op een enkele plaats accounts maken en de 
basisinstellingen bewerken. Net zoals in eerdere versies van 
FileMaker Pro kunt u privilegesets, uitgebreide privileges en de 
bestandstoegang blijven beheren. 

1 Verbeterde ondersteuning voor bewegingen: als uw apparaat 
ondersteuning biedt voor bewegingen, kunt u bewegingen gebruiken 
om door records te bladeren, in of uit te zoomen, in portalen en web 
viewers te schuiven en door schuifpanelen te navigeren. 

1 Media afspelen in containervelden: voor FileMaker Go kunt u scripts 
maken die opties beheren. Deze opties omvatten onder andere het 
afspelen van media in de volledige schermweergave of als ingesloten 
weergave, het afspelen, pauzeren of stoppen van de media, het 
uitschakelen van de interactie met de gebruiker, het weergeven of 
verbergen van afspeelregelaars, of het kiezen van de initiële 
afspeelpositie. 



24  |  Nieuwe functies

1 Nieuwe opties voor het opslaan van wachtwoorden: 
Windows-gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun accountnamen en 
wachtwoorden voor oplossingen in hun gebruikersgegevens op te 
slaan. Ontwikkelaars van oplossingen kunnen beheren of gebruikers 
hun accountnamen en wachtwoorden in hun gebruikersgegevens 
(Windows) of sleutelhanger (OS X en iOS) kunnen opslaan. 

1 Voer FileMaker Pro als een 64- of 32-bits programma uit: in Windows 
kunt u FileMaker Pro installeren als een 64- of 32-bits programma in 
ondersteunde 64-bits versies van Windows. In OS X wordt 
FileMaker Pro geïnstalleerd als een enkele programmabundel met een 
64- en 32-bits versie. In het venster Toon info kunt u kiezen welke versie 
u wilt uitvoeren. 

Scriptstappen, scriptactiveringen en functies

Scriptstappen

Verbeteringen aan scriptstappen

1 Invoegen vanuit apparaat: geef een titel, bericht en prompt op voor het 
scherm dat de handtekening vastlegt. 

1 Menubalk tonen/verbergen: vergrendel de menubalk in FileMaker Go. 
Deze scriptstap is nu niet alleen compatibel met FileMaker WebDirect 
maar ook met FileMaker Go. 

1 Invoegen vanuit URL: codeer speciale tekens automatisch en 
controleer SSL-certificaten voor HTTPS-URL's. 

1 Zoomniveau instellen: vergroot de afbeelding op het scherm tot wel 
200% in FileMaker Go. 

Nieuwe scriptstappen.

1 Toegestane richtingen instellen: controleert de richting van 
FileMaker Go en weergegeven lay-outs in FileMaker Go. 

1 Get Directory: vraagt de gebruiker een map te selecteren en stelt 
vervolgens een variabele in voor het volledig gekwalificeerde pad van 
de geselecteerde map.

1 Portaal vernieuwen: vernieuwt de relatie en de inhoud van het 
benoemde object. 

1 AVPlayer Afspelen: speelt audio of video af, of toont afbeeldingen vanaf 
een containerveld, lay-outobject of URL in FileMaker Go 
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1 AVPlayer Opties instellen: wijzigt de instellingen voor een 
mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld of is gepauzeerd in 
FileMaker Go. 

1 AVPlayer Afspeelstatus instellen: pauzeert, hervat of stopt het afspelen 
van een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld of is 
gepauzeerd in FileMaker Go. 

1 Touch-toetsenbord inschakelen; schakelt het touchtoetsenbord in 
FileMaker Go en Windows 8 in of uit. 

Gewijzigde scriptstappen

1 Scriptanimatie instellen noemt nu Animatie lay-outobject instellen. 

1 Scripts beheren openen noemt nu Scriptwerkruimte openen. 

Scriptactiveringen

Nieuwe scriptactiveringen

1 BijWijzigingAVPlayerObject: activeert in FileMaker Go een script dat 
wordt uitgevoerd wanneer de status van de media in een lay-outobject 
wijzigt.

1 BijWijzigingAVPlayerBestand: activeert in FileMaker Go een script dat 
wordt uitgevoerd als een mediabestand wordt afgespeeld vanuit een 
veld of vanaf een URL, en een gebruiker of een ingestelde scriptstap 
wijzigt de afspeelstatus. 

1 BijExterneOpdrachtOntvangen: activeert in FileMaker Go een script dat 
wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker op een afspeelregelaar drukt in 
het toegangsscherm of op een extern apparaat. 

Gewijzigde scriptactiveringen

1 BijBewegingTikken: voegt compatibiliteit met FileMaker Pro in 
Windows 8 toe. 

Functies

Nieuwe functies

1 Get (Menubalkstatus): geeft als resultaat een getal voor de huidige 
status van de menubalk.

1 Furigana: converteert Japanse tekst naar Hiragana, Katakana of 
Romeinse tekst. 
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1 Get (Programma-architectuur): geeft als resultaat de huidige 
programma-architectuur. 

1 Get (Schermschaalfactor): geeft als resultaat de schaalfactor van het 
scherm waarin het huidige bestand is geopend. 

1 GetAVPlayerKenmerk: geeft in FileMaker Go als resultaat de instelling 
van het opgegeven kenmerk voor het audio-, video- of 
afbeeldingsbestand in een containerveld. 

1 Get (ActiveringExternEvenement): geeft In FileMaker Go als resultaat 
een getal dat de gebeurtenis voorstelt die de scriptactivering 
BijExterneOpdrachtOntvangen heeft geactiveerd. 

1 Get (Touch-toetsenbordstatus): geeft in FileMaker Go en Windows 8 als 
resultaat 1 (waar) als het touchtoetsenbord automatisch wordt ingesteld 
wanneer het nodig is; in het andere geval is het resultaat 0 (onwaar)

Gewijzigde functies

1 Get (ApplicatieVersie): geeft als resultaat getallen in de notatie 14.X.X 
in plaats van 14.XvX voor alle FileMaker-programma's. 

1 Get (BewegingsInfoActivering): voegt compatibiliteit met FileMaker Pro 
in Windows toe. 

1 Get (VensterinhoudHoogte): voegt compatibiliteit met FileMaker Go toe. 

1 Base64Encode: voegt ondersteuning voor de codering van tekst in 
Base64-indeling toe.

1 TextFont en TextFontRemove: de parameter LettertypeScript is 
verwijderd. 

Gewijzigde en verwijderde functies
1 Vooraf gedefinieerde lay-outs en stencils voor iPhone: om plaats te 

geven aan de grotere menubalk in FileMaker Go zijn de vooraf 
gedefinieerde lay-outs en schermstencils voor de iPhone van 3,5 inch 
en 4 inch vervangen door de iPhone-opties die 20 pixels korter zijn. 

1 QuickTime invoegen: de opdracht en scriptstap 'QuickTime invoegen' 
zijn verwijderd. Gebruik in plaats daarvan de opdracht en scriptstap 
'Audio/video invoegen'. 

1 Opties van Lettertypen: het tabblad Lettertypen is verwijderd uit het 
dialoogvenster Voorkeuren en vervangen door de nieuwe optie 
Synchroniseren met veldtaal in het Infovenster. Deze optie wijzigt de 
invoermethode op basis van de ingestelde standaardtaal in het 
dialoogvenster Opties voor veld. 
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1 Nieuw standaardscript: de optie 'Nieuw standaardscript' is verwijderd uit 
het dialoogvenster Script opgeven. Gebruik de knop + om een nieuw 
script in het dialoogvenster 'Script opgeven' te maken.

1 Bento-gegevens importeren: FileMaker Pro importeert geen 
Bento-gegevens meer. Meer informatie vindt u in de FileMaker 
Knowledge Base, die beschikbaar is op http://help.filemaker.com.

1 Het thema Klassiek: het thema Klassiek is niet langer beschikbaar in het 
dialoogvenster Thema wijzigen. Wanneer u echter een bestand 
converteert dat in een oudere versie dan FileMaker Pro 12 is gemaakt, 
wordt het thema Klassiek nog steeds toegepast op lay-outs.

1 Functieoverzicht van FileMaker Pro Advanced: dit document is 
verwijderd. De informatie in dit document is nu beschikbaar in de Help 
en de FileMaker Pro Gebruikershandleiding.

1 Het scherm 'Snel aan de slag met FileMaker': het Startpaneel vervangt 
u het scherm Snel aan de slag. 

FileMaker Pro 14 Advanced
1 Microsoft .NET-vereiste voor runtime-oplossingen: 

runtime-installatieprogramma's voor Windows moet de vereiste versie 
van Microsoft .NET installeren als deze software niet aanwezig is. 

http://help.filemaker.com
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Hoofdstuk 5 
De volgende stap?

Nadat u FileMaker Pro hebt geïnstalleerd, kunt u meteen met het 
programma werken. Hieronder vindt u enkele leessuggesties om aan de 
slag te gaan.

1 Als u FileMaker Pro voor het eerst gaat gebruiken, leest u de 
FileMaker Pro Gebruikershandleiding voor meer informatie over de 
grondbeginselen van FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced . 
Kies Help > Productdocumentatie > Gebruikershandleiding.

1 Als u enkele van de nieuwe functies in FileMaker Pro 14 aan het werk 
wilt zien, kiest u Help > Productdocumentatie en kiest u:

1 Rondleiding: Aan de slag om de rondleiding te beginnen. 
U hoeft zich geen zorgen te maken over de wijzigingen die u 
maakt tijdens de rondleiding: als u wijzigingen maakt terwijl u aan 
het werk bent, kunt u opnieuw beginnen door het bestand FMP14 
Getting Started.fmp12 te verwijderen uit de map Documenten en 
de rondleiding opnieuw te starten. 

1 Meer documentatie om het Centrum voor productdocumentatie 
weer te geven waar u andere handleidingen vindt die u kunt 
downloaden. 

1 Als u FileMaker Pro al eerder hebt gebruikt, leest u hoofdstuk 4, 
"Nieuwe functies" van deze gids voor meer informatie over de nieuwe 
functies van FileMaker Pro 14.

1 Voor uitgebreide informatie en stapsgewijze procedures over het 
gebruik van FileMaker Pro kiest u Help > FileMaker Pro Help.
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