
FileMaker® Pro 14
Gebruikershandleiding 



© 2007–2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. 

FileMaker, Inc. 
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, California 95054, VS

FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken van FileMaker, Inc. die in de VS en andere landen zijn geregistreerd. Het 
bestandsmaplogo en FileMaker WebDirect zijn handelsmerken van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het 
eigendom van de respectievelijke eigenaars.

FileMaker-documentatie wordt auteursrechtelijk beschermd. U bent niet geautoriseerd om extra exemplaren te maken of 
deze documentatie te distribueren zonder schriftelijke toestemming van FileMaker. U mag deze documentatie alleen 
gebruiken met een geldige gelicentieerde kopie van FileMaker-software.

Alle personen, bedrijven, e-mailadressen en URL's in de voorbeelden zijn fictief. Eventuele gelijkenissen met bestaande 
personen, bedrijven, e-mailadressen of URL's berusten op louter toeval. De aftiteling is vermeld in de aftitelingsdocumenten 
die bij deze software zijn meegeleverd. Vermeldingen van producten en URL's van andere bedrijven zijn puur informatief en 
houden geen goedkeuring of aanbeveling in. FileMaker, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de prestaties van die 
producten.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: http://www.filemaker.com/nl.

Editie: 01



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1
Introductie van FileMaker Pro 7

Over deze handleiding  7

Werken met FileMaker Pro  7

FileMaker Pro-documentatie  7

FileMaker Pro Help  7

Rondleiding: Aan de slag  8

Startklare oplossingen  8

Aanbevolen lectuur  8

Overzicht van FileMaker Pro  8

Gegevens weergeven, invoeren en afdrukken met behulp van lay-outs  9

Gegevens zoeken, sorteren en vervangen  10

Bestanden beveiligen  11

Taken automatiseren met scripts  11

Gegevens samengebruiken en uitwisselen  12

Gegevens opslaan en verzenden in andere indelingen  13

Hoofdstuk 2
FileMaker Pro gebruiken 14

Velden en records  14

Bestanden openen en sluiten  16

Meerdere vensters per bestand openen  18

Bestanden opslaan  18

De verschillende modi  19

De statusbalk gebruiken  19

Records weergeven  20

De huidige record selecteren  22

Door records bladeren  22

Records toevoegen en dupliceren  23

Gerelateerde records toevoegen en dupliceren  24

Records verwijderen  25

Gegevens invoeren  25

Een veld selecteren  25

Gegevens in velden invoeren en wijzigen  26

Werken met gegevens in de tabelweergave  27

Gegevens weergeven in de tabelweergave  28

Werken met records in de tabelweergave  29



4

Records zoeken  30

Snel zoekopdrachten uitvoeren in bladermodus  30

Zoekopdrachten maken in de zoekmodus  31

Gegevens zoeken in gerelateerde velden  33

Laatst uitgevoerde zoekopdracht weergeven, herhalen of wijzigen  34

Zoekopdrachten opslaan  34

Zoekopdrachten verwijderen en herstellen  34

Records verbergen in een gevonden reeks en verborgen records weergeven  34

Gegevens zoeken en vervangen  34

Records sorteren  35

Schermafdruk van bestanden bekijken en bestanden afdrukken  35

Schermafdrukken maken van gegevens in een lay-out   36

Records afdrukken  37

Tabel- en veldinformatie afdrukken  37

De relatiegrafiek afdrukken  37

Reservekopieën van bestanden maken  38

Voorkeuren instellen  38

Hoofdstuk 3
Oplossingen ontwerpen en maken 39

Een oplossing plannen   39

Een FileMaker Pro-bestand maken  43

Een bestand maken met behulp van een startklare oplossing  44

Een nieuw bestand maken  44

Velden maken en wijzigen  46

Velden benoemen  46

Veldtypen selecteren  47

Velden maken en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer  49

Velden maken en wijzigen in de tabelweergave  50

Berekeningvelden maken  52

Resumévelden maken  53

Extra velden gebruiken  54

Opties instellen voor velden  54

Opties voor indexeren en opslaan  57

Databasetabellen maken  58

Lay-outs en rapporten maken  59

Lay-outtypen  61

Lay-outs voor etiketten en enveloppen maken  64

Werken met lay-outthema's  65

Werken met stijlen voor lay-outobjecten, -onderdelen en -achtergrond  67

Een lay-out instellen om records in kolommen af te drukken  69

Kolommen instellen in een lay-out  70

De  breedte van kolommen wijzigen  71

Werken met objecten in een lay-out  72

Gegevens organiseren met vensterbesturingselementen en popovers  72

Objecten opmaken met het infovenster  74

Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen  75

Objecten selecteren  77



5

Werken met velden in een lay-out  78

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen  78

Velden instellen om groepen selectievakjes en andere be
sturingselementen in een lay-out weer te geven  80

De plaats van gerelateerde velden bepalen  81

Samenvoegvelden  81

Veldgegevens opmaken in een lay-out  82

Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten  84

Werken met lay-outgedeelten  84

Typen lay-outgedeelten  86

Grafieken maken en bewerken  88

Een diagram maken  88

Een grafiek bewerken  90

Hoofdstuk 4
Werken met gerelateerde tabellen en bestanden 91

Relaties  92

Specifieke termen voor relationele databases  94

De relatiegrafiek  95

Vergelijkingsvelden voor relaties  95

Soorten relaties  96

Werken met de relatiegrafiek  101

Relaties maken  101

Relaties wijzigen  102

Opzoekdefinities  104

Opzoekdefinities maken  104

Opzoekdefinities bewerken  105

Hoofdstuk 5
Gegevens samengebruiken 107

Samengebruik van databases in een netwerk  107

Bestanden samengebruiken en hosten  109

Gedeelde bestanden als client openen  111

Een URL gebruiken om gedeelde databases op afstand te openen  112

Een gehost bestand sluiten  113

Bestanden samengebruiken met FileMaker Go-clients  113

Bestanden uploaden naar FileMaker Server  113

Gegevens importeren en exporteren  114

Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren  114

Terugkerende importacties instellen  114

ODBC en JDBC  114

Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand  114

Records toevoegen  115

Bestaande records bijwerken  115

Overeenkomende records bijwerken  115

Het importproces  116

Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand  117

Het exportproces  118



6

Werken met externe gegevensbronnen  119

Gegevens opslaan en verzenden in andere indelingen  120

E-mailberichten verzenden op basis van recordgegevens  120

Oplossingen publiceren op het web  120

Hoofdstuk 6 
Bestanden beveiligen 121

Databases beveiligen met accounts en privilegesets  121

Accounts, privilegesets, en uitgebreide privileges  122

Vooraf gedefinieerde accounts  123

Vooraf gedefinieerde privilegesets  124

Beveiliging voor een bestand plannen  125

Een bestand met een wachtwoord beveiligen  127

Accounts en privilegesets maken  127

Weergeven accounts  128

Accounts maken en bewerken  128

Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd  130

Privilegesets maken en bewerken  130

Toegang op recordniveau inschakelen  131

Uitgebreide privileges weergeven  131

Autorisatie verlenen voor toegang tot bestanden  132

Beveiligingsmaatregelen  132

De fysieke beveiliging verbeteren  133

De beveiliging van het besturingssysteem verbeteren  133

Het netwerk beveiligen   133

Reservekopieën maken van databases en andere belangrijke bestanden  134

Antivirussoftware installeren, uitvoeren en upgraden  136

Hoofdstuk 7 
FileMaker Pro Advanced gebruiken 137

Functies van FileMaker Pro Advanced  137

Developer-hulpprogramma's  137

Runtime-oplossingen  137

De oplossing binden  138

Vorige oplossingen converteren en upgraden  138

Runtime-oplossingen distribueren  139

De modus Kiosk  141

Eigen functies  141

Eigen menu's, menuonderdelen en menureeksen  142

Eigen menu's  143

Eigen menuonderdelen  143

Eigen menureeksen  144

Scripts debuggen  144

Uitdrukkkingen bewaken  145

Databaseschema's documenteren  146

Index 148



Hoofdstuk 1 
Introductie van FileMaker Pro

FileMaker® Pro is de toonaangevende software voor werkgroepen, waarmee snel oplossingen die 
op uw bedrijfsbehoeften zijn afgestemd, kunnen worden gemaakt en gedeeld. Krachtige functies, 
ondersteuning voor diverse platforms en een gebruiksvriendelijke interface maken FileMaker Pro 
onmisbaar voor iedereen in het bedrijfsleven, overheids- en onderwijsinstellingen die moeiteloos 
alle informatie op een iPad, iPhone, Windows-computer, OS X-computer of het internet wil 
beheren.

Over deze handleiding
Deze Gebruikershandleiding bevat een inleiding tot de functies van FileMaker Pro en biedt 
stapsgewijze instructies voor de meest frequente FileMaker Pro-taken. U moet de Help van 
FileMaker Pro raadplegen voor precieze gegevens en voor informatie over geavanceerde 
productfuncties.

Werken met FileMaker Pro
FileMaker biedt enkele manieren om u FileMaker Pro te helpen gebruiken.

FileMaker Pro-documentatie
Zo zoekt u documentatie voor FileMaker Pro en andere FileMaker-producten:

1 Kies Help > Productdocumentatie in FileMaker Pro.

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

FileMaker Pro Help 
De Help bij FileMaker Pro biedt u uitgebreide stapsgewijze instructies voor functies van 
FileMaker Pro. U kunt de Help openen met het menu Help in FileMaker Pro. 

U kunt de Help op drie manieren gebruiken:

1 Blader door de inhoudsopgave van de Help en zoek het gewenste onderwerp.

1 Zoek specifieke onderwerpen door trefwoorden in te voeren.

1 Haal informatie over het geopende dialoogvenster door te drukken op F1 (Windows) of 
Command-? (OS X). Sommige dialoogvensters geven de knop  (Windows) of  (OS X) 
of de koppeling Meer info weer die u ook kunt gebruiken voor meer informatie over het 
dialoogvenster.

Zo drukt u een Help-onderwerp af:

1 Windows: klik op Afdrukken in het Help-venster van FileMaker Pro. 

1 OS X: klik in het Help-venster van FileMaker Pro op  of  en kies vervolgens Afdrukken.

http:/www.filemaker.com/documentation/nl
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Rondleiding: Aan de slag
U kunt FileMaker Pro verkennen via de interactieve rondleiding Aan de slag. Oefen het maken, 
wijzigen en verwijderen van records en leer meer over het zoeken van gegevenswaarden en 
sorteren van records, het weergeven van gegevens in grafieken en rapporten, en het importeren 
en exporteren van gegevens tussen bestanden. U maakt ook kennis met de uitgebreide functies 
van FileMaker Pro voor het maken van uw eigen oplossingen. 

Als u de rondleiding wilt openen, kiest u Help > Productdocumentatie > Rondleiding: 
Aan de slag.

Startklare oplossingen
FileMaker Pro beschikt over startklare oplossingen (vooraf ontworpen, aanpasbare oplossingen 
voor zakelijke, educatieve en persoonlijke doeleinden) die u kunt gebruiken om snel aan de slag 
te gaan met het ontwerpen van uw FileMaker Pro-oplossingen. Startklare oplossingen benutten 
de beste nieuwe FileMaker Pro-functies. Telkens als u oplossingen begint te maken, controleert 
u best eerst de lijst met startklare oplossingen om te kijken of een van de sjablonen geschikt is 
voor uw doelstelling.

U hebt toegang tot de startklare oplossingen wanneer u bestanden opent (raadpleeg "Een 
bestand maken met behulp van een startklare oplossing" op pagina 44).

Voor meer informatie, tips en ideeën voor oplossingen kunt u terecht op de website van FileMaker: 
http://www.filemaker.com/nl.

Aanbevolen lectuur
Hieronder zijn enkele suggesties voor het gebruik van de documentatie vermeld waarin u kunt 
leren om bepaalde taken in FileMaker Pro uit te voeren.

Gebruiker die gegevens invoert Hoofdstuk 2, "FileMaker Pro gebruiken", in deze handleiding

Eigenaar van klein bedrijf of leraar 
die eerst een basisoplossing 
maakt en deze later verbetert

Hoofdstuk 3, "Oplossingen ontwerpen en maken", in deze handleiding. 

Wanneer extra functionaliteit aan de oplossing wordt toegevoegd, raadpleegt u 
de Help.

Databasebeheerder

Nieuwe FileMaker Pro-gebruiker

Gebruiker die een vorige versie 
bijwerkt

Overzicht van FileMaker Pro
Met FileMaker Pro kunt u oplossingen maken: één of meerdere bestanden met databasetabellen, 
lay-outs, scripts en bijbehorende gegevens die samen één of meerdere specifieke problemen 
oplossen, zoals het opvolgen van klanten of facturen.

Type gebruiker Aanbevolen lectuur 

1 Alle hoofdstukken in deze handleiding

1 Help, voor informatie over geavanceerde onderwerpen

1 FileMaker-handleiding voor ODBC en JDBC en FileMaker-naslaggegevens 
voor SQL

1 Installatiehandleiding en functieoverzicht voor FileMaker Pro en 
FileMaker Pro Advanced

1 Alle hoofdstukken in deze handleiding

1 Installatiehandleiding en functieoverzicht voor FileMaker Pro en 
FileMaker Pro Advanced

1 Help, voor informatie over het converteren van bestanden uit 
FileMaker Pro 11 en lager

http://www.filemaker.com/nl
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U kunt een eenvoudige oplossing maken die uit slechts één tabel bestaat, zoals voor 
klantengegevens, of u kunt een complexe oplossing met relaties en meerdere tabellen maken. 
Bijvoorbeeld: een complexe oplossing waarin u twee tabellen in een relatie aan elkaar wilt 
koppelen op basis van één gemeenschappelijke waarde, zoals een volgnummer of een 
identificatiecode.

Een oplossing die uit één tabel 
bestaat

Een oplossing die uit meerdere tabellen bestaat, met een 
portaal om records uit een gerelateerde tabel weer te geven

Portaal

 

U kunt uw oplossingen organiseren als één tabel in één bestand, als meerdere tabellen in één 
bestand of als meerdere tabellen in meerdere bestanden.

U kunt oplossingen maken met FileMaker Pro op een Windows- of Mac-computer. Of gebruik 
FileMaker Pro Advanced voor extra gereedschappen voor ontwikkelingen en aanpassingen. U 
kunt dan werken met uw oplossing op een computer met FileMaker Pro of de oplossing uitvoeren 
op een iPad of iPhone met de app FileMaker Go. Voor toegang tot uw oplossing vanaf een 
webbrowser gebruikt u FileMaker Server met FileMaker WebDirect™.

Raadpleeg hoofdstuk 3, "Oplossingen ontwerpen en maken" voor meer informatie.

Opmerking   Als uw oplossing is ontwikkeld met FileMaker Pro Advanced, ziet u mogelijk 
aangepaste menu's of knopinfo voor lay-outobjecten. Voor een overzicht van deze functies 
raadpleegt u hoofdstuk 7, "FileMaker Pro Advanced gebruiken".

Gegevens weergeven, invoeren en afdrukken met behulp van lay-outs
Met FileMaker Pro-lay-outs bepaalt u hoe informatie wordt geordend voor het weergeven, 
afdrukken, rapporteren, zoeken en invoeren van gegevens. Met lay-outs slaat u geen gegevens 
op: u bepaalt alleen de weergave van de gegevens.
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FileMaker Pro-bestanden kunnen een groot aantal verschillende lay-outs hebben, die gegevens 
op verschillende manieren weergeven. Voor één bestand kunt u verschillende lay-outs ontwerpen 
voor het invoeren van gegevens, het maken van resumés, het afdrukken van etiketten, het 
grafisch weergeven van gegevens in grafieken, het werken met een bestand in een webbrowser 
of op een aanraakapparaat, enz. U kunt het ontwerp van een lay-out wijzigen zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de gegevens of andere lay-outs in het bestand. Wanneer u de gegevens in 
een veld wijzigt, worden de wijzigingen doorgevoerd in alle overeenkomende velden in de 
verschillende lay-outs in het bestand.

In een lay-out kunt u velden en veldlabels kiezen, rangschikken en wijzigen; rapporten maken; 
knoppen toevoegen om scripts te starten; afbeeldingen en tekst toevoegen en afdrukopties 
opgeven. 

Niet alle informatie hoeft echter in uw FileMaker Pro-bestand te worden opgeslagen. U kunt 
bijvoorbeeld een web viewer toevoegen om een webpagina in een lay-out weer te geven, of 
gegevens gebruiken die extern worden bewaard in een containerveld in een lay-out. Er gelden wel 
bepaalde beperkingen voor de weergave van webinhoud in FileMaker Pro. 

Kies verschillende lay-outtypen in de wizard Lay-out/rapport maken. Gebruik deze verschillende 
typen voor verschillende doeleinden, zoals het weergeven van een invoerscherm op een 
computer of een iPad, of het afdrukken van gegevens in een kolommenrapport of het opmaken 
van gegevens als adresetiketten. U kunt elke lay-out nog verder aanpassen met de 
ontwerpgereedschappen die in de lay-outmodus beschikbaar zijn. 

Steven Willems
Kerklaan 789
5648 KL Den Haag

Dezelfde gegevens kunnen op meerdere manieren worden geordend 
met verschillende lay-outs

Jannie Albers 020-123 45 67
Michelle Cannon 020-123 45 67
André Cuyper 020-123 45 67
Marion Dongers 020-123 45 67
Jan Dongers 020-123 45 67
Willem Jansen 020-123 45 67
Johan Lammers 020-123 45 67
Patrick Mulder 020-123 45 67
Leo Noorden 020-123 45 67
Karel Oostrom 020-123 45 67
Marleen Smit 020-123 45 67
Jan Smit 020-123 45 67
Sophie Tebben 020-123 45 67
Steven Willems 020-123 45 67
Betty Wilbers 020-123 45 67

Contactpersonen

Beste Sandra,

Wij stellen uw bestelling bijzonder op prijs. 
Wij danken u hartelijk voor het in ons 
gestelde vertrouwen en wensen u alvast een 
bijzonder plezierige reis toe.

Voor vragen over uw bestelling kunt u ons 
steeds telefonisch bereiken. Wij willen 
immers dat u tevreden bent met uw 
aankoop.

Hoogachtend,
Johan Lammers

Raadpleeg "Lay-outs en rapporten maken" op pagina 59 voor meer informatie.

Gegevens zoeken, sorteren en vervangen
Met de functies voor het zoeken, sorteren en vervangen van gegevens kunt u uw gegevens op 
verschillende manieren manipuleren.

U kunt records zoeken die beantwoorden aan criteria die u opgeeft, zoals records die op een 
bepaalde datum zijn ingevoerd, of adressen in een bepaalde stad. U kunt ook een ander venster 
openen om verschillende zoekopdrachten met dezelfde gegevens uit te voeren.

U kunt records opnieuw rangschikken om ze in een andere volgorde weer te geven of af te 
drukken. U kunt velden bijvoorbeeld alfabetisch, numeriek, op datum of op een eigen 
sorteervolgorde sorteren.



Klantenrecords gesorteerd op achternaam
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U kunt tekst in verschillende velden zoeken en vervangen, net zoals u tekst zoekt en vervangt in 
de meeste tekstverwerkingsprogramma’s. U kunt ook een gevonden reeks records opslaan als 
een link naar snapshot en deze naar iemand anders verzenden.

Raadpleeg "Records zoeken" op pagina 30, "Records sorteren" op pagina 35, en "Gegevens 
zoeken en vervangen" op pagina 34 voor meer informatie.

Bestanden beveiligen
U kunt beperkingen instellen voor wat gebruikers in een bestand kunnen zien en doen door 
accounts en privilegesets te definiëren. Accounts identificeren gebruikers die een beveiligd 
bestand proberen te openen. Elke account heeft een unieke accountnaam en (meestal) ook een 
wachtwoord. Iedere gebruiker die geen geldige accountgegevens opgeeft, zal een beveiligd 
bestand niet kunnen openen. Een privilegeset bepaalt het niveau van de toegang tot een bestand. 
Aan elke account is een privilegeset toegewezen, die het toegangsniveau bepaalt wanneer 
iemand met die account een bestand opent.

Uitgebreide privileges bepalen welke opties voor het delen van gegevens worden toegestaan door 
een privilegeset, bijvoorbeeld of een privilegeset gebruikers toestaat om een gedeeld bestand te 
openen of een oplossing weer te geven in een webbrowser.

Meer informatie over bestandsbeveiliging in FileMaker Pro vindt u in hoofdstuk 6, "Bestanden 
beveiligen".

Taken automatiseren met scripts
U kunt scripts aanmaken die algemene taken in FileMaker Pro vereenvoudigen. Een script is een 
reeks stappen die FileMaker Pro uitvoert om een taak te voltooien. Deze taken kunnen eenvoudig 
(de afdrukstand van een pagina instellen zodat rapporten naar behoren worden afgedrukt) of 
complex (een aangepaste mailing naar specifieke klanten voorbereiden) zijn.
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Een script kan bijvoorbeeld een e-mail met een dankbetuiging maken voor klanten die een aankoop 
de afgelopen week hebben gedaan. Het script gebruikt gegevens die worden bewaard in de oplossing 
om een e-mailbericht te maken, waarbij elk bericht wordt aangepast op basis van de 
aankoopgeschiedenis en contactgegevens van elke klant. Het script schakelt vervolgens over naar de 
modus Schermafdruk en pauzeert zodat u een voorbeeld van het bericht kunt bekijken. Nadat u hebt 
bevestigd dat de inhoud van het bericht juist is, verstuurt het script het bericht naar de klanten. De hele 
taak kan worden gestart met een klik op een knop die u in de lay-out hebt gedefinieerd.

U kunt bijvoorbeeld een script gebruiken voor het volgende:

1 navigeren in een oplossing, door te schakelen tussen lay-outs of modi wanneer dit nodig is

1 werken met gegevens, door gegevens te zoeken en te sorteren op basis van criteria die u in het 
script opgeeft

1 toegang tot gegevens verkrijgen, door vereiste gegevens vanuit een andere tabel of gegevensbron 
te importeren

Scripts kunnen voorwaardelijke beslissingen bevatten (if/else-instructies) en repetitieve taken 
uitvoeren (lusinstructies). En u kunt scriptactiveringen gebruiken om scripts uit te voeren wanneer zich 
bepaalde gebeurtenissen voordoen (zoals wanneer gebruikers een veld activeren, op een toets 
drukken of een nieuwe record toevoegen aan het bestand).

U kunt scripts maken in het venster Scriptwerkruimte door onderdelen te selecteren in een lijst met 
FileMaker Pro-opdrachten, genaamd scriptstappen en vervolgens opties op te geven en de stappen 
in de volgorde te plaatsen voor de uitvoering van de taak. U kunt ook al uw scripts in dit venster 
bekijken, bewerken en beheren.

De Help bevat procedures voor het maken en beheren van scripts en naslaggegevens voor alle 
FileMaker Pro-scriptstappen, -scriptactiveringen en -functies (die in berekeningen worden gebruikt).

Gegevens samengebruiken en uitwisselen
Door gegevens in FileMaker Pro op te slaan, kunt u ze met andere gebruikers delen. U kunt uw 
gegevens delen met andere FileMaker Pro- of FileMaker Go-gebruikers in een netwerk, en gegevens 
uit andere bestanden importeren of ernaar exporteren. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van ODBC 
(Open Database Connectivity) en JDBC (Java Database Connectivity) om FileMaker Pro-bestanden 
te delen met voor ODBC en JDBC geschikte toepassingen of kunt u toegang krijgen tot gegevens 
vanuit externe gegevensbronnen. Als u FileMaker Server hebt, kunt u FileMaker WebDirect gebruiken 
voor de publicatie van oplossingen gehost door FileMaker Server om zo gegevens via het internet te 
delen. 

Als de computer met een netwerk is verbonden, kunt u samen met andere FileMaker Pro- of 
FileMaker Go-gebruikers hetzelfde FileMaker Pro-bestand gebruiken. Met Samengebruik van netwerk 
in FileMaker Pro kunnen maximaal 5 gebruikers tegelijk een bestand samengebruiken. 

Opmerking   Als u meer gebruikers en technologieën voor webpublicatie zoals XML, PHP en 
FileMaker WebDirect wilt ondersteunen, moet u FileMaker Server gebruiken.

U kunt een FileMaker Pro-bestand zo instellen dat gegevens die zijn geïmporteerd uit een andere 
toepassing zoals Microsoft Excel, automatisch worden bijgewerkt. Wanneer u een FileMaker Pro-
bestand opent, gebeurt deze terugkerende importactie automatisch de eerste keer dat u de lay-out met 
de gegevens uit het externe bestand weergeeft. Naarmate u verder werkt in het bestand, kunt u een 
script uitvoeren om gegevens in de lay-out bij te werken. 

Raadpleeg hoofdstuk 5, "Gegevens samengebruiken" voor meer informatie over het samengebruiken 
en uitwisselen van gegevens.
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Gegevens opslaan en verzenden in andere indelingen
In FileMaker Pro kunt u uw gegevens opslaan in andere bestandsindelingen, zoals Microsoft Excel-
werkbladen en PDF-bestanden, zodat u de bestanden toch kunt sturen naar gebruikers die niet over 
FileMaker Pro beschikken. Nadat u de bestanden hebt opgeslagen, kunt u ze automatisch via e-mail 
verzenden. Raadpleeg "Gegevens opslaan en verzenden in andere indelingen" op pagina 120 voor 
meer informatie.



Hoofdstuk 2 
FileMaker Pro gebruiken

In dit hoofdstuk worden de basistechnieken voor de volgende taken beschreven:

1 bestanden openen, sluiten en opslaan

1 records in een bestand maken

1 gegevens in velden toevoegen en bewerken

1 records zoeken met behulp van verschillende criteria

1 records weglaten uit de gevonden reeks

1 gegevens zoeken en vervangen

1 gegevens sorteren

1 gegevens, scripts, tabel- en veldinformatie en de relatiegrafiek afdrukken

1 scripts gebruiken.

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

Opmerking   Bij sommige procedures wordt verwezen naar opties in een venstermenu. Als u een 
venstermenu (of contextafhankelijk menu) wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop of 
Control-klikt u op een object of gebied om een lijst met opdrachten weer te geven.

Velden en records
Een FileMaker Pro-oplossing bestaat uit één of meerdere databasebestanden. In tegenstelling tot 
een elektronische spreadsheet, die wordt gebruikt om gegevens die zich in de cellen van een 
rechthoekige tabel bevinden, te tabellariseren en te berekenen, verbindt een databasebestand de 
informatie (gegevens) door middel van een schema dat de organisatie van databasetabellen, de 
velden ervan en de relaties tussen de velden en tabellen beschrijft. Met FileMaker Pro kunt u de 
gegevens in de velden en tabellen organiseren, bijwerken, sorteren, doorzoeken, berekenen en 
afdrukken naargelang nodig is.

Terwijl spreadsheets het best worden gebruikt voor taken zoals het bijhouden van een grootboek 
van een bedrijf, waarbij gegevens moeten worden geregistreerd en berekend, zijn databases de 
beste optie voor taken zoals de de controle van een inventaris, waarbij u het verbruik en de 
verliezen moet opvolgen en rapporten over de status van de inventaris gedurende bepaalde 
perioden moet genereren. Met een voorraaddatabase kunt u op vele manieren voorraadgegevens 
sorteren en er rapporten over opstellen, zodat u gegevens kunt analyseren op itemtype, 
verkoopcijfers, maandelijks verbruik, enzovoort.

Uw eigen adresboek of archiefkast is een voorbeeld van een eenvoudige database. In een 
adresboek en archiefkast bewaart u verwante gegevens op een georganiseerde manier zodat u 
ze later makkelijk kunt terugvinden. Bij een archiefkast moet u een manier kiezen om uw 
gegevens te sorteren, bijvoorbeeld alfabetisch op achternaam of per regio. Bij het opslaan van 
namen en adressen in FileMaker Pro kunt u uw informatie op tal van manieren organiseren. U 
kunt uw informatie sorteren op land, stad of achternaam of uw informatie zelfs sorteren op al deze 
velden.
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Uw adresboek is vergelijkbaar met een database
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Een factureringssysteem is een voorbeeld van een complexere database, met meerdere 
gerelateerde tabellen, meerdere lay-outs en berekende velden.

U kunt ook een deelverzameling van uw gegevens weergeven, bijvoorbeeld alleen facturen van 
een bepaalde maand. Een database bevat niet alleen informatie; u gebruikt een database om 
informatie te organiseren en te analyseren zodat u het belang ervan beter kunt vatten.

Velden vormen de bouwstenen van een databasetabel. Velden worden gebruikt voor de opslag, 
berekening en weergave van de gegevens die u in een record invoert. Elk gegeven in een record, 
zoals een naam, identificatiecode of telefoonnummer, wordt opgeslagen in een veld.

Een database tabel bevat een of meer velden die vergelijkbare informatie over één onderwerp of 
activiteit bevatten. De velden in een record van bijvoorbeeld de tabel Klanten bevatten 
adresgegevens voor één klant. Tabellen bepalen ook de organisatie van records op basis van die 
tabel.

Een database kan bestaan uit één bestand met één tabel, die mogelijk de namen, adressen en 
telefoon- en faxnummers van al uw klanten bevat. Een database kan ook bestaan uit meerdere 
bestanden, waarvan elk bestand een of meer tabellen kan bevatten die samen alle informatie over 
verwante onderwerpen bevatten (een zogeheten databasesysteem). Met behulp van de 
relationele mogelijkheden van FileMaker Pro kunt u een relationele database maken door 
informatie tussen bestanden en tabellen samen te voegen. 

Eén tabel kan bijvoorbeeld weergeven welke klanten een bepaald artikel hebben gekocht en een 
gerelateerde tabel kan ook weergeven hoeveel ze er voor hebben betaald.



Tabel Facturen

002Klantnummer

André CuyperNaam klant

818-555-1234Telefoon 

Productcode Product
FB3

Prijs
Stokbrood € 3,95

FB14 Croissants € 9,95

12345Factuurnummer

FB3Productcode

StokbroodProduct

€ 3,95Prijs

002Klantnummer

André CuyperNaam

818-555-1234Telefoon

Tabel ProductenTabel Klanten

34Voorraad

Hoofdstuk 2  |  FileMaker Pro gebruiken 16

Als u gegevens in een databasetabel wilt invoeren, maakt u een nieuwe record en voert u 
vervolgens waarden in de velden van de betreffende record in. U kunt waarden in een veld typen, 
de waarden uit een andere toepassing importeren of op vele andere manieren invoeren.

Met FileMaker Pro kunt u toegang krijgen tot gegevens die niet in FileMaker Pro-bestanden zijn 
opgeslagen en kunt u die gegevens weergeven. Als u bijvoorbeeld toegang hebt tot gegevens die 
in een SQL-database zijn opgeslagen, kunt u informatie uit de externe database weergeven en in 
uw FileMaker Pro-bestand met die gegevens werken.

Bestanden openen en sluiten

Zo opent u een bestand als FileMaker Pro niet actief is:

Kies één van de volgende methoden:

1 Dubbelklik op het FileMaker Pro-bestand. 

1 Sleep het bestand naar het programmapictogram van FileMaker Pro.

1 Dubbelklik op het programmapictogram van FileMaker Pro en kies het bestand dat u wilt 
openen.

Zo opent u een bestand op uw computer als FileMaker Pro al actief is:

1. Kies Bestand > Openen. 

Of kies Bestand > Recent bestand openen of Bestand > Favoriet openen.

Het Startpaneel wordt geopend. Op het tabblad Mijn oplossingen verschijnen alle bestanden 
die u als favoriete bestanden hebt gemarkeerd en die u recent hebt geopend.
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2. 

Een bestand openen dat als 
favoriet is gemarkeerd

Selecteer een bestand onder Favorieten en klik vervolgens op Openen. 

Een recent geopend bestand 
openen

Selecteer een bestand onder Recent en klik vervolgens op Openen. Als 
Recent niet wordt weergegeven, klikt u op  in de werkbalk van het 
Startpaneel.

Als geen recente bestanden worden weergegeven, kiest u Bewerken 
(Windows) of FileMaker Pro (OS X) > Voorkeuren, selecteert u Recent 
geopende bestanden openen, voert u een waarde in en klikt u vervolgens 
op OK. (Als u de weergave van recente bestanden wilt verwijderen, kiest u 
Bestand > Recent bestand openen > Recente bestanden wissen.)

Een lokaal bestand openen dat 
niet in het Startpaneel wordt 
weergegeven

Klik op Bladeren Kies in het dialoogvenster Bestand openen de locatie, 
selecteer de bestandsnaam en klik vervolgens op Openen. 

Schakelen tussen de weergave 
van alleen favoriete bestanden 
en alle bestanden

Klik op  in de werkbalk van het Startpaneel.

Bestanden in een lijst of als 
tegels bekijken

Klik op  om bestanden in een lijst te bekijken. Klik op  om bestanden 
als tegels te bekijken.

Een bestand zoeken Typ enkele letters van de bestandsnaam in het zoekvak. 

Als u het gewenste bestand niet ziet, voert u een van de volgende handelingen uit.

Opmerking   U kunt ook dubbelklikken op een bestand of selecteer meerdere bestanden en 
klik op Openen. Raadpleeg Help als het bestand is gemaakt met een lagere versie dan 
FileMaker Pro 12.

3. Als u wordt gevraagd een accountnaam en wachtwoord in te voeren wanneer het bestand 
wordt geopend, typt u die gegevens in het dialoogvenster <bestandsnaam> openen en klikt u 
daarna op OK.

Zo opent u een bestand dat via een netwerk wordt gedeeld:

1. Kies Bestand > Openen op afstand. 

Het venster van het Startpaneel wordt geopend en geeft het tabblad Hosts weer. Als geen 
hosts worden weergegeven, klikt u op . 

Favoriete hosts verschijnen boven aan de lijst. 

2. Klik op een hostnaam om de beschikbare bestanden op die host te zien. 

Klik op  om bestanden in een lijst te bekijken. Klik op  om bestanden als tegels te bekijken.

Raadpleeg Help om hosts toe te voegen of te bewerken. 

3. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen (of dubbelklik op de 
bestandsnaam).

Opmerking   U kunt ook externe bestanden openen via het IP-adres van de hostcomputer of 
de DNS-naam van de hostcomputer als er een is gedefinieerd.

Zo sluit u een bestand of venster:

1 Kies Bestand > Sluiten.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Meerdere vensters per bestand openen
Per bestand kunt u meer dan één venster openen. Zo kunt u dezelfde lay-out in verschillende 
vensters weergeven, of tegelijk verschillende lay-outs van hetzelfde bestand bekijken. U kunt in 
de verschillende vensters onafhankelijk sorteer- of zoekopdrachten uitvoeren.

Als u een extra venster wilt openen, kiest u Venster > Nieuw venster. Het nieuwe venster bevat eerst 
dezelfde lay-out, sorteervolgorde en gevonden reeks als het vorige actieve venster. 

Het oorspronkelijke 
venster, in de modus 
Bladeren, waarin u de 
records kunt bekijken

Een tweede venster, 
in de zoekmodus, 
waarin u op dezelfde 
gevonden reeks een 
andere 
zoekopdracht kunt 
uitvoeren

 Venstermenu voor 
lay-outs

Als u een andere lay-out in het nieuwe venster wilt zien, kiest u op de lay-outbalk in het venstermenu 
voor lay-outs een lay-out, of kiest u Weergave > Ga naar lay-out. Raadpleeg "Records zoeken" op 
pagina 30 voor meer informatie over het zoeken van records. Raadpleeg "Records sorteren" op 
pagina 35 voor meer informatie over het sorteren van records.

Bestanden opslaan 
In FileMaker Pro worden wijzigingen in gegevens automatisch opgeslagen tijdens het werken. Om die 
reden is er geen menu-opdracht Opslaan voorzien. Voor meer controle over wanneer recordgegevens 
worden opgeslagen, kunt u de optie Recordwijzigingen automatisch opslaan (in het 
dialoogvenster Lay-outinstelling) apart voor elke lay-out uitschakelen. 

Raadpleeg Help om een kopie van uw bestand op te slaan (bijvoorbeeld als een reservekopie) of om 
een kloon van uw bestand zonder gegevens op te slaan. Als u een kopie van uw bestand wilt opslaan 
in een andere indeling dan de FileMaker-indeling, leest u "Gegevens opslaan en verzenden in andere 
indelingen" op pagina 120.

FileMaker Pro slaat geen wijzigingen in de status van een bestand op als dat de enige wijzigingen zijn 
die u doorvoert wanneer het bestand is geopend.
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De verschillende modi
In FileMaker Pro kunt u met gegevens werken in de modus Bladeren, Zoeken, Lay-out en 
Schermafdruk. U kunt een modus kiezen in het menu Weergave of in het venstermenu voor  modi 
onder in het documentenvenster.

Venstermenu voor 
modi

Bladermodus Werken met de gegevens in een bestand. U kunt records toevoegen, bekijken, wijzigen, 
sorteren, weglaten (verbergen) en verwijderen. In de bladermodus verricht u de meeste 
werkzaamheden, zoals het invoeren van gegevens. 

Zoekmodus Zoeken naar records die voldoen aan bepaalde criteria. Vervolgens kunt u gaan werken 
met deze verzameling records, de zogeheten gevonden reeks. Wanneer u een groep 
records hebt gevonden, keert u automatisch terug naar de modus Bladeren en kunt u 
meteen met de gevonden reeks aan de slag. 

Lay-outmodus Bepalen hoe gegevens worden weergegeven op het scherm of op afgedrukte rapporten, 
etiketten en formulieren. U ontwerpt lay-outs voor bepaalde doeleinden, zoals het invoeren 
van gegevens of het afdrukken van facturen of enveloppen. U kunt velden en andere 
objecten selecteren en rangschikken om bestaande lay-outs te wijzigen of nieuwe lay-outs 
te maken.

Schermafdrukmodus Bekijken hoe gegevens in formulieren en rapporten eruit zien voordat u ze afdrukt. De 
schermafdrukmodus is met name handig om lay-outs met meerdere kolommen 
(bijvoorbeeld adresetiketten) en resumérapporten weer te geven.

De statusbalk gebruiken
Via de statusbalk hebt u snel toegang tot een groot aantal menuopdrachten van FileMaker Pro. In 
alle modi bevat deze balk de navigatiegereedschappen, aanpasbare knoppen en een lay-outbalk 
om met lay-outs te werken. In de modus Lay-out bevat de statusbalk de lay-outgereedschappen. 
Plaats de cursor op een knop om de beschrijving ervan weer te geven. U kunt ook overschakelen 
naar een andere modus door te klikken op de knoppen in de statusbalk. Welke knoppen worden 
weergegeven in de statusbalk is afhankelijk van de actieve modus.

Status-
balk

Lay-outbalk
Opmaakbalk

Statusbalk in de bladermodus (Windows)

Status-
balk Lay-outbalk

Opmaakbalk

Statusbalk in de modus Bladeren (OS X)

Modus Om dit te doen
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In de lay-outmodus kunt u ook het infovenster gebruiken om objecten in een lay-out op te maken 
en te bewerken. Raadpleeg "Objecten opmaken met het infovenster" op pagina 74 voor meer 
informatie. 

Records weergeven 
FileMaker Pro biedt voor elke lay-out drie weergaven: formulier, lijst en tabel. Wanneer u van 
weergave wijzigt, worden records tijdelijk anders weergegeven of afgedrukt.

Afzonderlijk Kies Weergave > Formulierweergave, of klik op de lay-outbalk op 
Formulierweergave .

In een lijst Kies Weergave > Lijstweergave, of klik op de lay-outbalk op Lijstweergave .

In een spreadsheetachtige 
tabel

Kies Weergave > Tabelweergave, of klik op de lay-outbalk op 
Tabelweergave . In elke rij wordt een record weergegeven en in elke kolom 
een veld.

Meer informatie over het werken met gegevens in een spreadsheetachtige tabel 
vindt u in "Werken met gegevens in de tabelweergave" op pagina 27.

Als u records als volgt wilt 
weergeven Gaat u in de blader- of zoekmodus als volgt te werk
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De volgende illustratie geeft de drie weergaven van dezelfde lay-out weer.

Formulier-
weergave

Lijstweergave

Tabelweergave

Huidige record

Een rij bevat één record.

Veldlabels

Veldlabels

Veldlabels

Huidige record

Huidige record
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De huidige record selecteren
In de modus Bladeren bevat een tabel voor elk venster één (actieve of geselecteerde) record tegelijk. 
Voor meer informatie over de navigatie doorheen records raadpleegt u "Door records bladeren" op 
pagina 22.

Formulierweergave De record die wordt weergegeven. Als u een andere record wilt selecteren zodat deze de 
actieve record wordt, gaat u naar de andere record. 

Lijstweergave De record heeft een andere opvulling dan de andere records. Als u een andere record 
wilt selecteren zodat deze de actieve record wordt, klikt u op die record of gebruikt u 
de besturingselementen in de statusbalk. 

De actieve record kan ook worden aangegeven met een volle verticale balk aan de 
linkerkant.

Tabelweergave De record die in de recordmarge links van de record is gemarkeerd. Als u een andere 
record wilt selecteren zodat deze de actieve record wordt, klikt u op die record of gebruikt 
u de besturingselementen in de statusbalk. 

Als u een gerelateerde record in een portaal wilt selecteren, selecteert u de portaalrij (klik binnen 
de rij, maar buiten eventuele velden in de rij).

Klik in de portaalrij om een 
gerelateerde record te 
selecterenPortaal

Raadpleeg hoofdstuk 4, "Werken met gerelateerde tabellen en bestanden" voor meer informatie 
over gerelateerde records en portalen.

Door records bladeren
U kunt van de ene naar de andere record gaan door op de knoppen vooruit en achteruit op de 
statusbalk te klikken.

Schuifregelaar

Records in de tabel

Vooruit en 
achteruit gaan Typ zoekwoorden om snel 

gegevens te zoeken

Records in de gevonden reeksNummer 
huidige record 

Weergave De huidige record is



Naar de volgende record in de 
huidige tabel 

Klik op  of kies Records > Ga naar record > Volgende.

Naar de vorige record in de 
huidige tabel 

Klik op  of kies Records > Ga naar record > Vorige.

Snel naar een bepaalde record

Snel door records bladeren Sleep de schuifregelaar naar links of rechts om achteruit of vooruit te bladeren.

Via records in Lijstweergave of 
Tabelweergave

Gebruik de schuifbalk aan de rechterkant van het venster.

Naar een record met een unieke, 
gekende waarde

Raadpleeg "Records zoeken" op pagina 30.
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Opmerking   Als uw apparaat ondersteuning biedt voor bewegingen, kunt u bewegingen 
gebruiken om door records te bladeren, in en uit te zoomen, in portalen en web viewers te 
schuiven en door schuifpanelen te navigeren. Raadpleeg de Help.

Records toevoegen en dupliceren
Wanneer u records toevoegt of dupliceert, slaat FileMaker Pro nieuwe records op aan het einde 
van de huidige tabel. In de bladermodus kunt u de nieuwe record bekijken na de huidige record 
of na de laatste record in de gevonden reeks (de reeks records die actief worden door een 
zoekopdracht).

1 Als records zijn gesorteerd, verschijnt de nieuwe record standaard op de juiste positie in de 
sorteervolgorde wanneer u de record vastlegt. 

1 Als de records niet gesorteerd zijn, verschijnt de nieuwe record na de laatste record in de 
gevonden reeks. Raadpleeg "Records sorteren" op pagina 35 voor meer informatie.

Een nieuwe lege record toevoegen Klik op Nieuwe record op de statusbalk. Er verschijnt een lege record met 
één geselecteerd veld. 

Snel een record toevoegen met 
dezelfde of vergelijkbare gegevens 
als een bestaande record

Selecteer de record die u wilt dupliceren. Kies daarna Records > Record 
dupliceren. 

Gerelateerde records toevoegen of 
dupliceren

Raadpleeg "Gerelateerde records toevoegen en dupliceren" op pagina 24.

Opmerking   Als een bestand is vergrendeld of beveiligd is tegen schrijven of als u geen 
toegangsprivileges hebt om records te maken, worden nieuwe records niet toegevoegd of 
gedupliceerd door FileMaker Pro.

Als het veld is gedefinieerd voor automatische invoer van veldwaarden, worden die waarden in de 
nieuwe record ingevoerd. Raadpleeg "Opties instellen voor velden" op pagina 54.

Bladeren Ga als volgt te werk

1 Klik op het nummer van de huidige record, typ het nummer van de record en 
druk vervolgens op Enter (of Return).

1 Terwijl de actieve record is geselecteerd, drukt u op Esc, typt u het 
recordnummer en drukt u vervolgens op Enter of Return.

1 Kies Records > Ga naar record > Ga naar… en voer het nummer van de 
record in.

Om dit te doen Doet u dit in de bladermodus
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Als u waarden in de nieuwe record wilt invoeren of wijzigen, leest u "Gegevens in velden invoeren en 
wijzigen" op pagina 26.

Gerelateerde records toevoegen en dupliceren
Als u met records in gerelateerde tabellen werkt, kunt u records aan een gerelateerde tabel 
records toevoegen bij de invoer van gegevens in een record in de huidige tabel.

Opmerking   U kunt alleen gerelateerde records uit de huidige tabel toevoegen als de relatie zo 
is ingesteld dat het maken van gerelateerde records is toegestaan. Als de gerelateerde tabel zich 
bevindt in een vergrendeld bestand of een bestand dat beveiligd is tegen schrijven of als u geen 
toegangsprivileges hebt om records te maken, worden geen records toegevoegd of gedupliceerd 
door FileMaker Pro. Raadpleeg "Relaties maken" op pagina 101.

Een record in de huidige tabel 
maken

Klik op Nieuwe record op de statusbalk.

Een record aan een gerelateerde 
tabel toevoegen

Een record dupliceren die 
gerelateerde gegevens 
weergeeft

Zorg ervoor dat in een portaal geen records zijn geselecteerd en kies daarna 
Records > Record dupliceren. 

Opmerking   Records in gerelateerde tabellen worden niet gedupliceerd.

Een gerelateerde record in een 
portaal dupliceren

Selecteer de record in het portaal en kies Records > Record dupliceren.

Portaal met 
gerelateerde records 
uit de tabel Artikelen Typ in de laatste rij van 

het portaal om een 
gerelateerde record toe 
te voegen aan de tabel 
Artikelen

Om dit te doen Doet u dit in de bladermodus

1 Als het gerelateerde veld zich in een portaal bevindt, typt u gegevens in het 
veld in de laatste (lege) rij van het portaal en legt u de record vast 
(bijvoorbeeld door ergens buiten de record te klikken of door een andere 
record te selecteren).

1 Als het gerelateerde veld zich niet in een portaal bevindt, typt u gegevens in 
het veld en legt u de record vast (bijvoorbeeld door ergens buiten de record 
te klikken of door een andere record te selecteren).
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Records verwijderen
Wanneer u een record verwijdert, worden de gegevens in alle velden in die record definitief gewist. 

Belangrijk   Verwijderde gegevens kunt u niet ophalen en de verwijdering van records kan niet 
ongedaan worden gemaakt. Het is dan ook verstandig een reservekopie te maken van uw 
bestand voordat u records verwijdert.

Als u in een relationele database werkt en in het dialoogvenster Relatie bewerken is de optie voor 
het verwijderen van gerelateerde records geselecteerd, verwijdert FileMaker Pro ook de 
gerelateerde records wanneer u een record verwijdert. 

Eén record Selecteer de record die u wilt verwijderen. Klik op de statusbalk op Record verwijderen 
en klik vervolgens op Verwijderen.

Een gerelateerde record Selecteer een portaalrij in de huidige tabel door binnen de rij, maar buiten eventuele 
velden in de rij te klikken. Klik op de statusbalk op Record verwijderen en klik 
vervolgens op Verwijderen.

Opmerking   Als u gerelateerde records wilt verwijderen, moet in het dialoogvenster 
Portaalinstelling de optie Verwijderen portaalrecords toegestaan ingeschakeld zijn.

Een groep records Zorg ervoor dat de gevonden reeks alleen de records bevat die u wilt verwijderen. 
(Raadpleeg "Records zoeken" op pagina 30). Kies Records > Gevonden records 
verwijderen en klik daarna op Alles verwijderen.

Alle records in een tabel Klik op de statusbalk op Alles tonen of kies Records > Alle records tonen. Kies 
Records > Alle records verwijderen en klik vervolgens op Alles verwijderen.

Alle records in een 
bestand

Maak een kloon van het bestand zonder records. Raadpleeg "Bestanden opslaan" op 
pagina 18.

Gegevens invoeren

Opmerking   Als een bestand is vergrendeld of beveiligd is tegen schrijven of als u geen 
privileges hebt om bepaalde records of velden te bewerken, is het mogelijk dat u gegevens niet 
kunt wijzigen. 

Een veld selecteren

Als u dit wilt 
verwijderen Doet u dit in de bladermodus

Om dit te doen Gaat u in de blader- of zoekmodus als volgt te werk

Een veld selecteren Klik in het veld.

De inhoud van een veld 
selecteren

Selecteer het veld en kies vervolgens Bewerken > Alles selecteren.

Naar het volgende veld in de 
tabvolgorde gaan

Druk op Tab.

Opmerking   Als u de toets Return of Enter wilt instellen om naar het volgende 
veld te gaan, selecteert u, in de lay-outmodus, de velden. Klik op Infovenster  
op de lay-outbalk en klik vervolgens op Gegevens. Selecteer in het gebied 
Werking voor Ga naar volgend object met de toetsen die u wilt gebruiken om 
velden te verlaten.

U kunt knoppen, popover-knoppen, tabbladbesturingselementen en 
schuifbesturingselementen in de tabvolgorde opnemen. Velden in tabbladen of 
schuifpanelen die zich niet in het voorste venster bevinden, worden 
overgeslagen.
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Gegevens in velden invoeren en wijzigen
U kunt gegevens invoeren of importeren tot de tekenlimiet van het veldtype is bereikt. Alleen de 
gegevens die binnen de veldgrenzen vallen, kunt u weergeven en afdrukken.

Opmerking   Raadpleeg de Help voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro 
systeeminstellingen gebruikt om datums, tijden en getallen weer te geven en te sorteren.

Naar het vorige veld in de 
tabvolgorde gaan

Druk op Shift-Tab (of Shift-Return of Shift-Enter, indien ingeschakeld).

Naar items in een invoerlijst 
gaan

Druk op de pijltoetsen.

Om dit te doen Klikt u in de modus Bladeren in het veld en doet u het volgende

Gegevens invoeren in een 
tekstveld

Typ de tekst. 

Opmerking   In een veld dat op automatisch aanvullen is ingesteld, verschijnen 
suggesties op basis van wat u typt.

Gegevens invoeren in een 
getalveld

Typ de waarden (van 10400 tot 10-400).

Gegevens invoeren in een 
datumveld

Typ in het veld één datum op één regel. Typ de dag, de maand en het jaar als 
getallen (bijvoorbeeld 03-03-14), gescheiden door een niet-numeriek teken zoals – 
(koppelteken) of / (slash). 

Opmerking   Gebruik niet de : (dubbele punt) als scheidingsteken.

Belangrijk   Als u datums met jaartallen van twee cijfers invoert, converteert 
FileMaker Pro die datums naar datums met jaartallen van vier cijfers volgens een 
conversiemethode die in de Help is beschreven. Om verwarring tijdens de 
conversie te voorkomen, kunt u jaartallen het beste altijd met een jaartal van vier 
cijfers in te voeren.

De huidige datum invoeren in 
een datum-, getal- of tekstveld

Kies Invoegen > Huidige datum.

Selecteer de datum met behulp van de kalender met keuzelijst, indien 
beschikbaar.

Gegevens invoeren in een 
tijdveld

Typ het tijdstip (of een tijdsduur) in:

1 uren

1 uren en minuten

1 uren, minuten en seconden

1 uren, minuten, seconden en fracties van seconden

Scheid uren, minuten en seconden van elkaar door een niet-numeriek teken als : 
(dubbele punt). 

Scheid fracties van seconden van elkaar door een . (punt).

Typ de tijd van de dag in een 24- of 12-uursopmaak, met of zonder de aanduiding 
AM of PM. (AM geldt voor een tijd vóór 12:00 's middags.)

De huidige tijd invoeren in een 
tijd-, getal- of tekstveld

Kies Invoegen > Huidige tijd.

Om dit te doen Gaat u in de blader- of zoekmodus als volgt te werk
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Werken met gegevens in de tabelweergave
U kunt met gegevens in de tabelweergave werken om snel velddefinities te maken en te wijzigen; 
om records toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen; om records te sorteren; om dynamische 
rapporten te maken; en snelgrafieken te maken. In FileMaker Pro wordt elke record in een aparte 
rij en elk veld in een aparte kolom weergegeven. 

Gegevens invoeren in een 
tijdstempelveld

Typ de datum en tijd (bijvoorbeeld 10-10-2014 3:15:05). Typ de dag, de maand 
en het viercijferige jaartal in cijfers, gescheiden door een niet-numeriek teken 
zoals - (koppelteken) of / (slash).

Opmerking   Gebruik niet de : (dubbele punt) als scheidingsteken.

Typ vervolgens het tijdstip in:

1 uren en minuten 

1 uren, minuten en seconden

1 uren, minuten, seconden en fracties van seconden

1 Typ AM of PM als de tijd niet in de 24-uursopmaak is weergegeven.

Scheid uren, minuten en seconden van elkaar door een niet-numeriek teken als : 
(dubbele punt). 

De huidige datum en tijd in een 
tijdstempelveld invoeren

Kies Invoegen > Huidige tijd.

Selecteer de datum met behulp van de kalender met keuzelijst, indien 
beschikbaar.

Een tabteken in een veld 
invoegen

Klik op de positie waar u het tabteken wilt invoegen. Druk op Ctrl-Tab (Windows) 
of Option-Tab (OS X).

Gegevens uit een veld 
verwijderen

Selecteer de gegevens en druk daarna op Backspace of Delete.

Een geluid, video, beeld, PDF 
of ander type bestand invoegen 
in een containerveld

Raadpleeg de Help.

Gegevens toevoegen aan 
invoerlijsten (velden 
opgemaakt als keuzerondjes, 
selectievakjes, lijsten of 
menu's)

Raadpleeg "Velden instellen om groepen selectievakjes en andere 
besturingselementen in een lay-out weer te geven" op pagina 80 voor meer 
informatie. 

De spelling van tekst in een 
veld bewerken, opmaken of 
controleren of woordenlijsten 
bewerken

Raadpleeg de Help. 

Om dit te doen Klikt u in de modus Bladeren in het veld en doet u het volgende



Kolomkoppen: elke 
kolom geeft één veld 
uit de huidige lay-out 

weer.

Actieve 
record

Recordmarge
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Als u wilt werken met gegevens in de Tabelweergave, klikt u op Tabelweergave  op de lay-
outbalk wanneer u werkt in de modus Bladeren. 

Gegevens weergeven in de tabelweergave
U kuntde weergave-instellingen in de tabelweergave wijzigen.

De volgorde van kolommen 
wijzigen

Klik op een kolomkop en versleep deze naar een nieuwe locatie. 

Een kolom vergroten of 
verkleinen

Verplaats de aanwijzer naar de rand van de kolomkop. Wanneer de aanwijzer in een 
dubbele pijl verandert ( ), sleept u het object tot de gewenste grootte.

Een exacte kolombreedte 
instellen

Selecteer een of meerdere kolommen, klik met de rechtermuisknop en kies 
Tabelweergave > Kolombreedte instellen in het venstermenu. Typ in het 
dialoogvenster een breedte, selecteer een eenheid in de lijst en klik op OK.

De kleur van de achtergrond 
wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van een record, kies in 
het venstermenu de optie Gedeeltekleur en kies daarna een kleur. De kleur van de 
rij voor het toevoegen van nieuwe records en de kolom voor het toevoegen van 
nieuwe velden is iets donkerder dan de hoofdachtergrondkleur.

Een andere 
achtergrondkleur weergeven 
voor wisselende records.

Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van een record en kies 
een kleur in het venstermenu Alternatieve kleur.

De standaardweergave-
instellingen herstellen

Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en kies in het venstermenu 
Tabelweergave > Opnieuw instellen.

Opmerking   Door de tabelweergave opnieuw in te stellen verwijdert u geen velden 
en rijen.

 

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Werken met records in de tabelweergave
Wanneer u records in een tabel weergeeft, worden in FileMaker Pro gegevens weergegeven in 
rijen en kolommen. In elke rij wordt een record weergegeven en in elke kolom een veld.

Opmerking   Veldopties, zoals validering of indexering, kunt u instellen op het moment dat u een 
veld definieert of op een later tijdstip. Raadpleeg "Opties instellen voor velden" op pagina 54.

Een nieuwe record toevoegen Klik op + in de linkermarge onder aan de tabel. Aan het einde van de tabel 
wordt een nieuwe record toegevoegd als de records niet zijn gesorteerd of 
als de optie Records in gesorteerde volgorde behouden in het 
dialoogvenster Records sorteren is uitgeschakeld.

Gegevens in velden invoeren Klik in het veld en voer vervolgens de gegevens in het veld in. Raadpleeg 
"Gegevens in velden invoeren en wijzigen" op pagina 26.

Opmerking   In FileMaker Pro worden wijzigingen in uw gegevens 
automatisch opgeslagen wanneer u in een bestand werkt. Als u wilt zien 
hoe uw gegevens eruit zien in andere weergaven, klikt u op 
Formulierweergave  of Lijstweergave  op de lay-outbalk.

Een record dupliceren Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van de record 
die u wilt dupliceren en kies in het venstermenu Record dupliceren.

Een record verwijderen Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van de record 
die u wilt verwijderen en kies in het venstermenu Record verwijderen.

De gegevens in een record kopiëren Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van de record 
die u wilt kopiëren en kies in het venstermenu Record kopiëren. U kunt de 
gekopieerde, door tabs gescheiden gegevens in een veld of in Microsoft 
Excel plakken.

Records sorteren op een of meer 
velden

Selecteer een kolomkop en Shift-klik, als u dat wenst, op nog andere 
koppen. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde kolomkoppen 
en kies Oplopend sorteren of Aflopend sorteren. Op de kolomkoppen 
verschijnt een sorteerpictogram dat de sorteerinstelling aangeeft (op- of 
aflopend). Als u meerdere kolommen hebt geselecteerd, wordt de 
sorteervolgorde bepaald door de volgorde waarin de kolommen zijn 
geselecteerd.

U kunt ook Sorteren op invoerlijst kiezen en in het submenu een 
invoerlijst selecteren.

Raadpleeg "Records sorteren" op pagina 35 voor meer informatie.

Een dynamisch rapport maken Raadpleeg de Help. U kunt bijvoorbeeld een snel rapport maken om uw 
gegevens op een veld te groeperen, subtotalen voor een veld weer te 
geven of subtotalen te maken voor elke groep gegevens. 

Een snelgrafiek maken Raadpleeg de Help. U kunt bijvoorbeeld snel vanuit de tabelweergave een 
diagram maken op basis van de gegevens in het huidige veld. 

Gegevens opslaan als een Microsoft 
Excel- of Adobe PDF-bestand of de 
huidige gevonden reeks van records 
opslaan als een link naar snapshot

Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge en kies een van 
de opties in het venstermenu Records opslaan/verzenden als.

E-mailberichten verzenden op basis 
van recordgegevens

Klik met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van de record 
en kies in het venstermenu Post verzenden. 

Om dit te doen Doet u dit in de bladermodus
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Records zoeken 
Als u bepaalde records in uw bestand zoekt, kunt u:

1 snel zoeken in de modus Bladeren

1 een zoekopdracht maken in de modus Zoeken

Snel zoekopdrachten uitvoeren in bladermodus
Als een lay-out is ingeschakeld voor Snel zoeken in de modus Bladeren, kunt u met het zoekvak 
in de modus Bladeren zoeken naar gegevens in meerdere velden in de lay-out. Snel zoeken is 
handig als de gegevens die u zoekt mogelijk in meer velden voorkomen of als u niet weet welk 
veld de gegevens bevat. 

Wanneer een lay-out is ingeschakeld voor Snel zoeken, zijn alle velden die worden ondersteund 
voor Snel zoeken (inclusief resumévelden) ingesteld om te worden opgenomen in de 
zoekopdracht. Bij Snel zoeken worden resumé-, container- en globaalvelden niet doorzocht. (Als 
u een lay-out wilt inschakelen voor Snel zoeken, raadpleegt u "Zo kunt u Snel zoeken configureren 
en inschakelen" op pagina 31).

Opmerking   De opdracht Snel zoeken is wel een eenvoudige manier om gegevens te zoeken, 
maar kan traag werken afhankelijk van het type gegevens in het bestand. Bijvoorbeeld een 
zoekopdracht naar niet-opgeslagen berekeningen of gerelateerde of externe gegevens kan 
langzaam vorderen, vergeleken met een zoekopdracht naar lokale of opgeslagen gegevens.

Zo voert u een opdracht voor Snel zoeken uit:

1. Typ in de modus Bladeren een of meerdere woorden in het zoekvak in de rechterbovenhoek 
van de statusbalk.

2. Druk op Enter of Return.

De zoekopdracht omvat alle velden in de lay-out die zijn ingeschakeld voor Snel zoeken. Uw 
zoekopdracht geeft als resultaat een gevonden reeks met records. Het gemarkeerde deel van 
het cirkeldiagram  in de statusbalk geeft aan welk gedeelte van het totale aantal records 
wordt weergegeven.

Houd rekening met het volgende:

1 De enige zoekoperator die wordt ondersteund door Snel zoeken is de operator overeenkomst 
met aantal woorden, die wordt weergegeven als dubbele aanhalingstekens (" ").

1 Als u meer dan één woord typt in het zoekvak, zoekt FileMaker Pro records die alle woorden 
die u hebt getypt bevatten.

Zo geeft u een lijst met recente opdrachten voor Snel zoeken weer:

1. Klik in de bladermodus op de pijl-omlaag in het zoekvak.
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2. Voer één van de volgende handelingen uit:

1 Kies een zoekterm in de zoekgeschiedenislijst om een opdracht voor Snel zoeken voor de 
term uit te voeren.

1 Kies Recente zoekopdrachten wissen om de zoekhistorie te verwijderen.

Opmerking   De lijst met recente zoekopdrachten is beschikbaar zolang u het bestand niet sluit.

Zo kunt u Snel zoeken configureren en inschakelen

Als de badges voor Snel zoeken voor ondersteunde velden niet zichtbaar zijn in de modus Lay-
out van de geselecteerde lay-out, doet u het volgende:

1. Kies in de modus Lay-out Beeld > Tonen > Snel zoeken.

Een kleine badge naast elk veld laat zien of het veld is ingeschakeld voor Snel zoeken. Als er 
geen badge voor Snel zoeken naast een veld staat, kan het veld niet worden doorzocht omdat 
het niet wordt ondersteund voor Snel zoeken of omdat het niet is ingesteld om te worden 
opgenomen bij Snel zoeken. Een grijze badge  geeft aan dat de lay-out is uitgeschakeld voor 
Snel zoeken. Een groene badge  geeft aan dat het veld kan worden doorzocht. Een gele 
badge  geeft aan dat het veld kan worden doorzocht, maar dat de zoekopdracht langer kan 
duren dan bij een groene badge.

2. Selecteer een of meer velden.

3. Klik op Infovenster  op de lay-outbalk en klik vervolgens op Gegevens.

4. Selecteer in het gebied Werking de optie Veld voor Snel zoeken opnemen.

5. Klik op Lay-outinstelling  op de lay-outbalk om Snel zoeken in te schakelen. Selecteer in het 
dialoogvenster Lay-outinstelling de optie Snel zoeken inschakelen en klik vervolgens op OK.

Zoekopdrachten maken in de zoekmodus
Wanneer u een zoekopdracht uitvoert in de zoekmodus, typt u criteria (de waarde(n) die u zoekt) 
in velden in een zoekopdracht, die eruitziet als een lege record. Wanneer FileMaker Pro een 
zoekopdracht uitvoert, worden alle records in een tabel doorzocht, waarbij de criteria die u 
opgeeft, worden vergeleken met de gegevens in de tabel. 

Records met gegevens die overeenkomen met de criteria vormen de gevonden reeks, de 
deelverzameling van de verzameling records die wordt doorzocht. Records die niet 
overeenkomen, worden weggelaten. U kunt de gevonden reeks beperken of uitbreiden in de 
zoekmodus.

U kunt werken met uitsluitend de records in de gevonden reeks. U kunt de records bijvoorbeeld 
bekijken, bewerken, sorteren, afdrukken, verwijderen, exporteren, totalen voor de records 
berekenen of gegevens in de records vervangen. U kunt ook een nieuw venster openen om 
verschillende zoekopdrachten met dezelfde gegevens uit te voeren.

U kunt de gevonden reeks records opslaan en als een link naar snapshot e-mailen. 

U kunt geen zoekopdracht uitvoeren in resumévelden, containervelden of velden die gedefinieerd 
zijn met de opties voor globale opslag.

Opmerking   In de zoekmodus geeft een badge  doorzoekbare velden aan.
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Zo maakt u een zoekopdracht:

1. Selecteer in de modus Zoeken in het venstermenu voor lay-outs een lay-out die de velden bevat 
met de gegevens die u wilt zoeken.

U kunt zo nodig van lay-out veranderen en de criteria in meer dan één lay-out invoeren.

2. Selecteer in de zoekopdracht een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of berekeningveld en 
typ een waarde in het veld. 

U kunt de lijst Operator invoegen op de lay-outbalk gebruiken als hulp bij het invoeren van 
criteria. U kunt klikken op Weglaten om records die beantwoorden aan een specifieke groep 
criteria uit te sluiten.

Kies een lay-out 
met velden waarop 

u wilt zoeken

Typ zoekcriteria in velden

Klik om de 
operatoren te 
zien

Een badge geeft aan dat u 
kunt zoeken op het veld

3. Klik op Zoekopdracht uitvoeren.

Uw zoekopdracht geeft als resultaat een gevonden reeks met records. Het gemarkeerde deel 
van het cirkeldiagram  in de statusbalk geeft aan welk gedeelte van het totale aantal records 
wordt weergegeven.
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Tijdens of na een zoekopdracht kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Een zoekopdracht annuleren voordat deze is 
voltooid en de vorige gevonden reeks 
ongewijzigd laten

Druk op Esc (Windows) of 2-punt (OS X).

Opnieuw alle records tonen Kies in de modus Bladeren Records > Alle records tonen.

Kies in de modus Zoeken Verzoeken > Alle records tonen.

U hoeft Alle records tonen niet te kiezen voordat u een 
zoekopdracht uitvoert. FileMaker Pro doorzoekt altijd alle records 
in de tabellen die u opgeeft, tenzij u de bestaande gevonden reeks 
hebt beperkt.

Een of meerdere gevonden records weglaten 
(verbergen)

Raadpleeg "Records verbergen in een gevonden reeks en 
verborgen records weergeven" op pagina 34.

U kunt ook een nieuw venster openen om 
verschillende zoekopdrachten met dezelfde 
gegevens uit te voeren

Kies Venster > Nieuw venster.

Gegevens zoeken in gerelateerde velden
U kunt zoekcriteria invoeren in gerelateerde velden in een portaal of rechtstreeks in een lay-out. 

Als u een zoekopdracht uitvoert op een gerelateerd veld, worden in FileMaker Pro alle records 
weergegeven die een gerelateerde record hebben die beantwoordt aan de criteria die u hebt 
ingevoerd. U hebt bijvoorbeeld een facturenbestand waarbij artikelen als gerelateerde records in 
een portaal worden weergegeven. Als u nu alle facturen wilt weergeven waarop een computer 
voorkomt, typt u Computer in het artikelveld van het portaal. Raadpleeg hoofdstuk 4, "Werken 
met gerelateerde tabellen en bestanden" voor meer informatie over gerelateerde velden. 

E154Factuurnummer

AlbersNaam

Artikel-ID Artikel
I100 Computer
I202 Bureau
I153 Lamp
I229 Boekenkast
I448 Stoel

Zoekopdracht

E153Factuurnummer

TebbenNaam

Artikel-ID Artikel
I202 Bureau
I443 Lange tafel
I153 Lamp
I288 Ronde tafel
I100 Computer

Factuurnummer

Naam

Artikel-ID Artikel
Computer

E152Factuurnummer

DongersNaam

Artikel-ID Artikel
I384 Draaistoel
I554 Panelen
I288 Ronde tafel
I100 Computer
I448 Stoel

Records in tabel

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Laatst uitgevoerde zoekopdracht weergeven, herhalen of wijzigen
Als u de recentste zoekcriteria wilt weergeven, kiest u Records > Laatste zoekopdracht 
wijzigen. Schakel vervolgens over naar de bladermodus om terug te keren naar de gevonden 
reeks. Als u de zoekopdracht wilt herhalen, klikt u op Zoeken. U kunt ook de zoekcriteria wijzigen 
en vervolgens op Zoekopdracht uitvoeren klikken.

Zoekopdrachten opslaan
Wanneer u een complexe zoekopdracht hebt die u regelmatig wilt gebruiken, kunt u de opdracht 
opslaan en opvragen wanneer u deze later nodig hebt. U kunt zoekopdrachten opslaan en 
opvragen zonder naar de zoekmodus te hoeven gaan. FileMaker Pro slaat automatisch de laatste 
vijf zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd op, zodat u die weer kunt gebruiken. Als een 
zoekopdracht is opgeslagen, is deze ook beschikbaar voor alle netwerkclients die ook 
gebruikmaken van die account. 

Zoekopdrachten verwijderen en herstellen
Als u een verzoek wilt verwijderen, gaat u naar het verzoek en klikt u op Verzoek verwijderen.

Als u een verzoek opnieuw wilt instellen op de criteria die u hebt gebruikt toen u het verzoek voor 
de laatste keer hebt vastgelegd, kiest u Verzoeken > Vorige versie verzoek. Verzoeken worden 
bijvoorbeeld vastgelegd wanneer u buiten de velden klikt, naar een andere lay-out of een ander 
verzoek gaat of een zoekopdracht uitvoert. 

Records verbergen in een gevonden reeks en verborgen records weergeven
Alle records die geen deel uitmaken van de gevonden reeks, worden weggelaten of verborgen. U 
kunt aanvullende records uit de gevonden reeks weglaten zonder een nieuwe zoekopdracht uit te 
voeren. 

Belangrijk   Weggelaten records worden tijdelijk verwijderd uit de gevonden reeks. Ze zijn wel nog 
steeds aanwezig in het bestand.

Een bepaalde record weglaten Toon of selecteer de record die u wilt weglaten en kies vervolgens Records > 
Weglaten.

Een reeks records weglaten Toon of selecteer de eerste record van een groep opeenvolgende records die u wilt 
weglaten en kies Records > Diverse weglaten. Typ in het dialoogvenster Diverse 
weglaten het aantal weg te laten records en klik vervolgens op Weglaten.

De weggelaten reeks 
weergeven

Kies Records > Alleen weggelaten records tonen.

Opnieuw alle records in het 
bestand weergeven

Kies Records (modus Bladeren) of Verzoeken (modus Zoeken) > Alle records 
tonen.

Gegevens zoeken en vervangen
Net als in een tekstverwerker kunt u gegevens zoeken en vervangen in meerdere velden (inclusief 
verwante velden), in een record of in een zoekopdracht, in een gevonden reeks of 
zoekopdrachten, of in tekstobjecten in een lay-out. U kunt in elk type veld naar gegevens zoeken, 
behalve in containervelden en velden die niet kunnen worden gewijzigd.

Als u gegevens wilt zoeken en vervangen in de modus Bladeren, Zoeken of Lay-out, kiest u 
Bewerken > Zoeken/vervangen > Zoeken/vervangen. 

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Records sorteren
In FileMaker Pro worden records opgeslagen in de volgorde waarin ze aan het bestand zijn 
toegevoegd. Door te sorteren kunt u de records tijdelijk in een andere volgorde weergeven, 
bijwerken of afdrukken.

U kunt de velden kiezen waarop u wilt sorteren. Het eerste sorteerveld rangschikt de records op 
basis van de veldinhoud. Het tweede sorteerveld schikt records wanneer twee of meer records 
dezelfde waarde hebben in het eerste sorteerveld, enzovoort. U kunt records in oplopende, 
aflopende of aangepaste volgorde sorteren.

De records blijven standaard op de gekozen wijze gesorteerd tot u een zoekopdracht uitvoert of 
records sorteert op basis van andere zoekcriteria. Wanneer u een nieuwe record aan een 
gesorteerde gevonden reeks toevoegt of er een record in wijzigt, verschijnt de nieuwe record op 
de juiste positie in de sorteervolgorde nadat u de record hebt vastgelegd. 

Zo sorteert u de records in de huidige gevonden reeks:

1. Klik in de bladermodus op de statusbalk op Sorteren.

Opmerking   Meer informatie over het sorteren van records in de modus Bladeren in de 
Tabelweergave vindt u in "Werken met records in de tabelweergave" op pagina 29.

2. In het dialoogvenster Records sorteren kiest u de velden die u wilt sorteren, en de gewenste 
sorteervolgorde en -opties.

Als u een sorteerveld wilt kiezen dat in de huidige lay-out zichtbaar is, ongeacht de tabel waarin 
het zich bevindt, kiest u Huidige lay-out (lay-outnaam) in de lijst met tabellen en dubbelklikt 
u op een veld in de lijst.

Als u een sorteerveld wilt kiezen dat zich in de tabel van de huidige lay-out bevindt, ongeacht of 
het al of niet voorkomt in de huidige lay-out, kiest u Huidige tabel (tabelnaam) in de lijst met 
tabellen en dubbelklikt u op een veld in de lijst.

3. Klik op Sorteren. 

Als u de sortering wilt annuleren voordat deze is voltooid, drukt u op Esc (Windows) of 2-punt 
(OS X).

Opmerking   Vanuit het venstermenu van het veld kunt u de records op één veld sorteren zonder 
het dialoogvenster Sorteren te openen.

Schermafdruk van bestanden bekijken en bestanden afdrukken
Met FileMaker Pro kunt u het volgende afdrukken:

1 alle records in het bestand, een deelverzameling van de records of alleen de huidige record

1 een lege record om een papieren formulier te maken

1 definities van scripts, velden tabellen en relaties om de structuur van de database te bekijken

1 gegevens die als een PDF-bestand zijn opgeslagen
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FileMaker Pro drukt records met de huidige lay-out af. U kunt lay-outs maken zodat u dezelfde 
gegevens op verschillende manieren kunt afdrukken. Bijvoorbeeld record voor record, records in 
kolomvorm of in een complex gesorteerd rapport met totalen, kop- en voetteksten. U kunt 
paginamarges instellen, lege ruimte verwijderen en opgeven welke objecten niet moeten worden 
afgedrukt.

Telefoonlijst afdrukken

Ga naar lay-out [Contactpersonen]
Sorteren [Sorteervolgorde: Achternaam (Oplopend)]

[Sorteervolgorde herstellen, Zonder dialoogvenster]
Ga naar Schermafdruk

[Onderbreken]
Afdrukken

[zonder dialoogvenster]
Ga naar Bladeren

Naam Telefoon
Jannie Albers 020-123 4567
Michelle Cannon 020-123 5678
André Cuyper 020-123 6789
Marion Dongers 020-123 8901
Jan Dongers 020-123 9012
Willem Jansen 020-123 0123

Records in selectie

Veldnaam Type veld
Formule-/invoeropties

Voornaam Tekst
Achternaam Tekst
Adres 1 Tekst

Naam Telefoon
Jannie Albers 020-123 4567

Huidige record

Script
Tabel- en velddefinities

Lege record

U kunt gegevens afdrukken op basis van de huidige lay-out of informatie over de 
structuur van de database afdrukken

Relatiegrafiek

Naam Telefoon

Contactpersonen

Contactpersonen

Contactpersonen

Schermafdrukken maken van gegevens in een lay-out 
Wanneer u naar de schermafdrukmodus schakelt, ziet u de lay-out zoals deze wordt weergegeven 
op de afgedrukte pagina. In de schermafdrukmodus kunt u in de velden geen gegevens invoeren 
of bewerken.

In de schermafdrukmodus ziet u:

1 hoeveel records op een afgedrukte pagina passen

1 wat het effect is van de gekozen pagina-instellingen op de pagina-einden

1 subresumégedeelten met berekende resumévelden

1 variabele gegevens die afkomstig zijn uit FileMaker Pro, zoals paginanummers, de huidige 
datum enz

1 de paginamarges die u definieert

1 hoe velden waarvoor verschuivingsopties zijn ingesteld lege ruimte opvullen 

1 records die zijn gerangschikt in kolommen als u in het dialoogvenster Lay-outinstelling hebt 
opgegeven dat in kolommen wordt afgedrukt

1 het voorste tabblad of schuifpaneel als de pagina vensterbesturingselementen bevat

1 popover-knoppen, maar niet hun gekoppelde popovers of de inhoud van popovers

Wilt u een schermafdruk maken van de gegevens in de lay-out, volgt u dezelfde voorbereidende 
stappen als voor het afdrukken van gegevens. U moet dus ook een printer en afdrukopties 
opgeven en controleren of de gevonden reeks de records bevat waarvan u een schermafdruk wilt 
bekijken (zie stappen 1 tot 4 in het volgende gedeelte "Records afdrukken"). Schakel vervolgens 
over naar de schermafdrukmodus.
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Records afdrukken
U kunt informatie uit uw bestand afdrukken of een lege record als u een leeg ‘formulier’ wilt 
afdrukken. 

1. Geef de printer en afdrukopties op door Bestand > Printerinstelling (Windows) of Bestand > 
Pagina-instelling (OS X) te kiezen en daarna op OK te klikken.

In de modus Schermafdruk kunt u ook op de statusbalk klikken op Printerinstelling (Windows) 
of Pagina-instelling (OS X).

Raadpleeg de documentatie bij uw printer en systeem voor meer informatie over printeropties.

2. Schakel over naar de lay-out die u wilt gebruiken. 

3. Zorg als volgt dat de gevonden reeks is ingesteld met de juiste instellingen:

1 gebruik de modus Zoeken en opdrachten in het menu Records als u de gevonden reeks wilt 
wijzigen. 

1 sorteer de records. 

4. Schakel over naar de modus Schermafdruk om exact te zien hoe het resultaat er op papier 
uitziet. 

Als een records tabbladbesturingselementen of schuifbesturingselementen bevat, wordt alleen 
het voorste venster afgedrukt.

5. Kies Bestand > Afdrukken.

6. In het dialoogvenster Afdrukken:

1 Windows: Kies bij Afdrukken een optie.

1 OS X: Kies FileMaker Pro in de lijst. Kies bij Afdrukken een optie. Als u de opties niet ziet, 
klikt u op Details tonen.

Opmerking   Als u een leeg ‘formulier’ van de lay-out wilt afdrukken, kiest u Leeg record, met 
velden.

7. Selecteer het afdrukbereik, het aantal exemplaren en overige afdrukinstellingen en klik 
vervolgens op OK (Windows) of Afdrukken (OS X).

Tabel- en veldinformatie afdrukken

1. Kies Bestand > Beheren > Database en klik vervolgens op het tabblad Tabellen of Velden.

2. Selecteer de tabellen of velden.

3. Klik op Afdrukken.

4. Klik op OK (Windows) of Afdrukken (OS X).

De relatiegrafiek afdrukken

1. Kies Bestand > Beheren > Database en klik vervolgens op het tabblad Relaties.

2. Klik op  om pagina-einden in de relatiegrafiek weer te geven. 
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3. Klik op  om het dialoogvenster Printerinstelling (Windows) of Pagina-instelling (OS X) te 
openen.

4. Wijzig of accepteer de instellingen en klik vervolgens op OK.

5. Klik op Afdrukken.

6. Kies in het dialoogvenster Afdrukopties of u wil afdrukken op één of meerdere pagina's en klik 
vervolgens op Doorgaan.

7. Klik op OK (Windows) of Afdrukken (OS X).

Reservekopieën van bestanden maken
Wij raden u ten zeerste aan van elk opgeslagen document regelmatig reservekopieën te maken. 
Vergeet niet dat u sneller een reservekopie van een bestand kunt terugzetten dan het bestand 
opnieuw te maken. De regelmaat waarmee u een reservekopie maakt, is afhankelijk van de 
hoeveelheid gegevens die u aan uw bestanden toevoegt, en de moeite die het zou kosten om uw 
bestanden opnieuw te maken indien ze beschadigd zouden raken. 

Voor zeer belangrijke bestanden is het verstandig regelmatig een reservekopie op een andere 
geografische locatie op te slaan. 

Voor aanbevelingen voor het maken van reservekopieën leest u "Reservekopieën maken van 
databases en andere belangrijke bestanden" op pagina 134. Raadpleeg de Help voor een 
voorbeeld van een script waarmee u reservekopieën kunt maken.

Voorkeuren instellen
U kunt het uiterlijk en de werking van FileMaker Pro aanpassen aan uw manier van werken door 
de standaardinstellingen (de zogeheten voorkeuren) te wijzigen. Voorkeuren bepalen de werking 
van de toepassing en zijn niet ingesteld voor een specifiek bestand.

Zo stelt u toepassingsvoorkeuren in:

1. Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren.

OS X: Kies FileMaker Pro > Voorkeuren.

2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op een tabblad en stel vervolgens opties in.

U kunt ook voorkeuren instellen die van invloed zijn op de standaard aanmeldingsgegevens van 
een specifiek bestand, de lay-out, het pictogram dat het bestand voorstelt, de spellingcontrole, de 
verwerking van tekst en scripts voor het openen en het sluiten van het bestand.

Zo stelt u bestandsvoorkeuren voor het huidige bestand in:

1. Kies Bestand > Bestandsopties.

2. Klik in het dialoogvenster Bestandsopties op een tabblad en stel vervolgens opties in.



Hoofdstuk 3 
Oplossingen ontwerpen en maken

In dit hoofdstuk worden de basistechnieken voor de volgende taken beschreven:

1 een FileMaker Pro-oplossing plannen

1 velden definiëren en wijzigen

1 tabellen definiëren

1 lay-outs maken

1 werken met velden, objecten en gedeelten in een lay-out.

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

Een oplossing plannen 
De eerste stap bij het maken van een oplossing bestaat uit het plannen van de inhoud, de 
structuur en het ontwerp. Daarna maakt u een FileMaker Pro-databasebestand en definieert u 
tabellen en velden.

Een goed ontworpen oplossing bevordert een consistente invoer en opvraag van gegevens en 
vermindert het aantal dubbele gegevens in de databasetabellen. Relationele databasetabellen 
werken samen om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens beschikbaar zijn op het moment dat u 
ze nodig hebt. Het is handig om de opzet van een oplossing vooraf op papier te zetten. 

Volg deze algemene stappen:

1. Bepaal het doel van uw oplossing of het probleem dat u wilt oplossen. Bijvoorbeeld: ‘een lijst 
met klanten bijhouden’, ‘mijn inventaris beheren’, ‘mijn studenten een beoordeling geven’ of 
‘werken met gegevens op mijn desktopcomputer, iPad en in een webbrowser’.

Als andere personen de oplossing gaan gebruiken, doet u er goed aan om met hen te 
bespreken welke gegevens vereist zijn.

2. Overweeg de informatie die u in uw database gaat opslaan. Doorgaans kan informatie in grote 
categorieën worden onderverdeeld. De nauwkeurige identificatie van deze categorieën is 
essentieel voor het ontwerp van een efficiënte database, omdat u in elke categorie 
verschillende typen en hoeveelheden gegevens gaat opslaan. Een oplossing die bijvoorbeeld 
is bedoeld om de verkoop bij te houden, heeft verkoopcategorieën zoals ‘klanten’, ‘producten’ 
en ‘facturen’. Een database waarin resultaten van studenten worden bijgehouden, heeft 
categorieën zoals "studenten", "leervakken" en "toetsen".

3. Nadat u de grote categorieën hebt bepaald, gaat u na hoe die categorieën onderling 
gerelateerd zijn. Dit kunt u doen door eenvoudige zinnen te noteren die beschrijven hoe de 
categorieën met elkaar in wisselwerking staan, bijvoorbeeld, "klanten bestellen producten" en 
"facturen bewijzen bestellingen van klanten." Elk van deze paren stelt een relatie voor tussen 
de gegevens in de ene categorie en de gegevens in de andere categorie.



Hoofdstuk 3  |  Oplossingen ontwerpen en maken 40

4. Nadat u uw categorieën met informatie hebt geïdentificeerd, bent u klaar om uw database te 
organiseren.

In databaseterminologie worden die categorieën tabellen genoemd. Tabellen worden gebruikt 
om gegevens te groeperen die een gemeenschappelijk element of doel bevatten. U kunt 
bijvoorbeeld een tabel gebruiken om namen en adressen op te slaan en een andere tabel 
gebruiken om transactiegegevens op te slaan, zoals de verkoopdatum, het artikelnummer, de 
eenheidsprijs, enzovoort.

Databases worden doorgaans op een van deze drie manieren georganiseerd:

1 Eén tabel in één bestand. Gebruik één tabel als u slechts in één categorie gegevens moet 
bijhouden, bijvoorbeeld namen en adressen.

1 Meerdere tabellen in één bestand. Gebruik meerdere tabellen als uw gegevens complexer 
zijn, zoals studenten, leervakken en scores.

1 Meerdere tabellen in meerdere bestanden. Gebruik meerdere bestanden als u dezelfde 
gegevens met verscheidene databaseoplossingen moet delen. U kunt bijvoorbeeld uw 
BTW-tarieven of verzendgegevens in een apart bestand opslaan als u van plan bent die 
informatie in meer dan één oplossing te gebruiken.

Opmerking   Gebruik relaties om gegevens te delen tussen tabellen in hetzelfde bestand of 
met tabellen in externe bestanden. Andere database-elementen, zoals scripts en 
toegangsprivileges, worden opgeslagen op het bestandsniveau. Om die reden is het voor 
bepaalde complexe oplossingen beter om meerdere bestanden te gebruiken.

5. Bepaal de databasetabellen en de gegevens die erin worden opgenomen en daarna ook de velden 
die u nodig gaat hebben.

Tip   Om het zoeken naar en sorteren van records te vereenvoudigen, maakt u aparte velden 
voor voor- en achternaam, aanspreektitel (zoals Dhr. of Mevr.) en adresonderdelen (plaats, 
postcode, provincie en land). Als u bij de gegevensinvoer uw gegevens in meerdere velden 
onderbrengt, kunt u later makkelijker rapporten genereren. Door bijvoorbeeld aparte velden te 
gebruiken voor transactiegegevens zoals de verkoopdatum, het artikelnummer, de 
hoeveelheid en de eenheidsprijs van elke transactie, kunt u aan het einde van de week, maand 
of het jaar makkelijker resumé- en subresumérapporten opstellen.

6. Bepaal welke velden in de tabellen gemeenschappelijke gegevens bevatten.

Een database voor een bakkerij heeft bijvoorbeeld mogelijk deze tabellen: een tabel Klanten, 
waarin klantengegevens worden opgeslagen; een tabel Producten, die productgegevens 
bevat; en een tabel Facturen, waarin gegevens van bestellingen worden bijgehouden.

Elke tabel heeft slechts één onderwerp en alle velden in een tabel beschrijven alleen dat 
onderwerp. De velden in één record van de tabel Klanten bevatten samen alle gegevens over 
één klant. Om dezelfde reden kunt u aan elke klant een uniek klantennummer toewijzen. 
Aangezien u alleen een klantidentificatienummer in de tabel zou invoeren wanneer u een 
nieuwe klant toevoegt, bepaalt de aanmaak van een klantnummer de aanmaak van een record. 
Een tabel Klanten kan ook velden bevatten voor de naam, het adres en het telefoonnummer 
van de klant. 
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Een tabel Producten kan velden bevatten voor een productcode, de eenheidsprijs voor elk 
product, en de hoeveelheid in voorraad. Een tabel Artikelen kan velden bevatten voor 
productcodes en factuurnummers, de naam, eenheidsprijs, kwantiteit, en de totale prijs van elk 
verkocht product. Een tabel Facturen kan velden bevatten voor een factuurnummer, besteldatum 
en verkoper.

Klantnummer

Adres

Telefoon

Naam klant

Land

Verkoper

Tabel Klanten

Tabel Producten
Tabel Artikelen

Orderdatum

Klantnummer

Orderdatum

Factuurnummer
Factuurnummer

Eenheidsprijs

Productcode

Hoeveelheid
Subtotaal

Korting
Totaalprijs

Productnaam

Totaal

Totaal in voorraad

Orderdatum

Productcode

Eenheidsprijs

Productnaam

Voorraad

Categorie

Tabel Facturen

Regio

Regio

Verkoper Korting

Totaal in voorraad

7. Bepaal voor elke tabel de vergelijkingsvelden en omcirkel ze in elk ontwerp.

Raadpleeg "Vergelijkingsvelden voor relaties" op pagina 95 voor meer informatie.

Klantnummer

Adres

Telefoon

Naam klant

Land

Verkoper

Tabel Klanten

Tabel Producten
Tabel Artikelen

Orderdatum

Klantnummer

Orderdatum

Factuurnummer
Factuurnummer

Eenheidsprijs

Productcode

Hoeveelheid
Subtotaal

Korting
Totaalprijs

Productnaam

Totaal

Totaal in voorraad

Orderdatum

Productcode

Eenheidsprijs

Productnaam

Voorraad

Categorie

Tabel Facturen

Regio

Regio

Verkoper Korting

Totaal in voorraad
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8. Bepaal voor elke tabel in welke velden gegevens worden opgeslagen en in welke velden 
gegevens uit andere (gerelateerde) tabellen worden gebruikt. 

Op basis van het onderwerp van de tabel bepaalt u waar u de gegevens het beste kunt opslaan 
en waar u het beste gegevens uit een gerelateerde tabel kunt gebruiken. In tegenstelling tot 
vergelijkingsvelden moeten alle velden slechts één keer in uw database voorkomen. Schrap 
vermeldingen van velden die geen betrekking hebben op het onderwerp van de tabel. 

Klantnummer

Adres

Telefoon

Naam klant

Land

Verkoper

Tabel Klanten

Tabel Producten
Tabel Artikelen

Orderdatum

Klantnummer

Orderdatum

Factuurnummer
Factuurnummer

Eenheidsprijs

Productcode

Hoeveelheid
Subtotaal

Korting
Totaalprijs

Productnaam

Totaal

Totaal in voorraad

Orderdatum

Productcode

Eenheidsprijs

Productnaam

Voorraad

Categorie

Tabel Facturen

Regio

Regio

Verkoper Korting

Totaal in voorraad

9. Bepaal de relaties tussen de tabellen. Trek op uw ontwerp een lijn tussen elk vergelijkingsveld 
in een tabel en het overeenkomende vergelijkingsveld in de gerelateerde tabel.

De relatie tussen tabellen wordt gevormd door hun vergelijkingsvelden die 
gemeenschappelijke gegevens bevatten. 

Klantnummer

Adres

Telefoon

Naam klant

Land

Verkoper

Tabel Klanten

Tabel Producten
Tabel Artikelen

Orderdatum

Klantnummer

Orderdatum

Factuurnummer
Factuurnummer

Eenheidsprijs

Productcode

Hoeveelheid
Subtotaal

Korting
Totaalprijs

Productnaam

Totaal

Totaal in voorraad

Orderdatum

Productcode

Eenheidsprijs

Productnaam

Voorraad

Categorie

Tabel Facturen

Regio

Regio

Verkoper Korting

Totaal in voorraad

Met behulp van relaties kunt u ook uw gegevens groeperen om complexe opvragen op te 
lossen. Relaties kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de huidige voorraadniveaus, 
verkoopverwachtingen en andere taken te bepalen waarbij het nodig is om gegevens over 
meerdere bestanden heen op te vragen. Raadpleeg hoofdstuk 4, "Werken met gerelateerde 
tabellen en bestanden" voor meer informatie over relaties.

10. Bepaal of u de database met andere gebruikers moet delen en hoe andere gebruikers het 
bestand kunnen openen.

Raadpleeg "Samengebruik van databases in een netwerk" op pagina 107 voor meer 
informatie over het samengebruik van databases.
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11. Als u de database voor anderen ontwerpt, toont u hun het databaseplan op papier en vraagt 
u hen om de database op papier te controleren en eventuele wijzigingen voor te stellen.

12. Overweeg welke personen de database gaan gebruiken en bepaal of u de toegang ertoe wilt 
beperken. Bij de aanmaak van de database wijst u zo nodig toegangsprivileges toe.

Raadpleeg hoofdstuk 6, "Bestanden beveiligen" voor meer informatie over accounts en 
privilegesets.

13. Bepaal welke lay-outs u nodig hebt en ontwerp een afzonderlijke lay-out voor elke taak.

Maak bijvoorbeeld afzonderlijke lay-outs voor het afdrukken van etiketten of enveloppen en 
voor het werken op een iOS-apparaat (zoals een iPad of iPhone) of in een webbrowser.

Zie "Lay-outs en rapporten maken" op pagina 59 voor meer informatie over het maken 
van layouts.

14. Maak een formulier zoals is hieronder is weergegeven om een lijst te maken van de bestanden 
en tabellen die u nodig hebt en de velden voor elke tabel. Maak daarnaast ook een overzicht 
van de formulieren en rapporten die u op basis van elke tabel wilt genereren.

Voorbeeldformulier ontwerp oplossing

Projectnaam

Doel van deze oplossing

Bestandsnaam voor deze oplossing

Tabelnaam

Veldnaam Veldtype Opmerkingen

Lay-outs

Tabelnaam

Veldnaam Veldtype Opmerkingen

Naam Doel                   Scherm    Afdruk      iOS       Web

15. Maak uw database. 

16. Als u de database voor anderen hebt ontworpen, vraagt u een paar beoogde gebruikers om 
de database te testen. Los eventuele problemen op alvorens u de database beschikbaar stelt 
voor algemeen gebruik.

Een FileMaker Pro-bestand maken
U kunt een bestand maken op basis van een startklare oplossing van FileMaker Pro: een vooraf 
gedefinieerd oplossingsbestand dat u aan uw behoeften kunt aanpassen. U kunt echter ook een 
bestand maken zonder een startklare oplossing te gebruiken.

U kunt ook een bestand maken door een kopie van een bestaand FileMaker Pro-bestand te 
maken. Raadpleeg "Bestanden opslaan" op pagina 18.
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Een bestand maken met behulp van een startklare oplossing

1. Kies Bestand > Nieuw vanuit startklare oplossing.

Of klik op het tabblad Mijn oplossingen in het Startpaneel op Nieuw en kies Nieuw vanuit 
startklare oplossing.

2. Selecteer een oplossing en klik vervolgens op Kiezen.

Als geen oplossingen worden weergegeven, zijn mogelijk geen startklare oplossingen 
geïnstalleerd. 

3. Typ een naam voor het nieuwe bestand (kies eventueel ook een andere map) en klik op 
Opslaan.

Windows: Selecteer in de keuzelijst Opslaan als type de optie FileMaker-bestanden.

4. Klik op Opslaan.

FileMaker Pro maakt het bestand op uw schijf en het bestand wordt geopend. De vooraf 
ontworpen oplossing bevat velden en knoppen die zijn geconfigureerd voor taken die vaak 
worden uitgevoerd maar bevat geen gegevens. Velden en lay-outs in startklare oplossingen 
kunt u wijzigen. Lees de resterende gedeelten in dit hoofdstuk voor meer informatie.

5. Klik op de statusbalk op Nieuwe record om gegevens aan het bestand toe te voegen.

Een nieuw bestand maken

1. Kies Bestand > Nieuwe oplossing.

Of klik op het tabblad Mijn oplossingen, klik op Nieuw en kies vervolgens Nieuwe oplossing 
als u een nieuw bestand in het Startpaneel wilt maken.

2. Typ een naam voor het bestand (kies eventueel ook een andere map) en klik op Opslaan.

Windows: Selecteer in de keuzelijst Opslaan als type de optie FileMaker-bestanden. Als u 
geen bestandsextensie typt, voegt FileMaker Pro automatisch.fmp12 aan de bestandsnaam 
toe. (Raadpleeg de Help en ondersteuning van Windows voor informatie over de weergave van 
bestandsextensies in Windows.)

FileMaker Pro maakt het bestand, geeft een leeg bestand in lay-outmodus weer alsook het 
dialoogvenster Veldkiezer dat u kunt gebruiken om velden voor de database te definiëren en 
deze aan de lay-out toe te voegen. 

Als u velden automatisch wilt plaatsen op de lay-out, selecteert u Nieuwe velden toevoegen 
aan actieve lay-out op het tabblad Lay-out van het dialoogvenster Voorkeuren voordat u de 
velden definieert.

3. Definieer de velden, sleep ze naar de lay-out en sluit vervolgens het dialoogvenster Veldkiezer.

Raadpleeg "Velden maken en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer" op pagina 49 voor 
informatie over het definiëren van velden via het dialoogvenster Veldkiezer.

Veldopties, zoals validering of indexering, kunt u instellen op het moment dat u een veld 
definieert of op een later tijdstip. Raadpleeg "Opties instellen voor velden" op pagina 54 voor 
meer informatie.
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4. Voeg objecten en andere verfraaiingen aan de lay-out toe. 

Raadpleeg "Werken met objecten in een lay-out" op pagina 72 voor meer informatie.

5. Sla de lay-out op door op Ctrl+S (Windows) of Command-S (OS X) te drukken en verlaat dan 
de lay-out (klik op Lay-out verlaten op de lay-outbalk).

Houd rekening met het volgende:

1 Raadpleeg "Records toevoegen en dupliceren" op pagina 23 voor informatie over het invoeren 
van gegevens in velden in de modus Bladeren.

1 Als u het lay-outthema wilt wijzigen, raadpleegt u "Werken met lay-outthema's" op pagina 65.

1 U kunt de breedte van een lay-out wijzigen als u er meer (of minder) objecten in wilt plaatsen. 
Door een lay-out breder te maken, kunt u de rand van de lay-out zien zonder het formaat van 
het venster te wijzigen. Als u de breedte van een lay-out wilt wijzigen, sleept u de grijze lijn aan 
de rechterzijde van de lay-out.
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Velden maken en wijzigen
Als u een nieuw veld wilt definiëren in de database, geeft u een naam op en selecteert u een 
veldtype. Daarna selecteert u opties die bepalen hoe gegevens in het veld worden 
geïnterpreteerd, ingevoerd, berekend, opgeslagen en weergegeven. Deze kenmerken vormen 
samen de velddefinitie.

In dit veld worden alleen getallen opgeslagen

Dit veld berekent een waarde op basis 
van een andere waarde in de record 
("Korting" is 20% van "Eenheidsprijs")

In dit veld worden meerdere waarden opgeslagen

FB11Productcode

FocacciaProductnaam

BrodenCategorie

StandaardSmaak

 € 6,95Eenheidsprijs

 € 1,39Korting

Gekruid

In deze velden wordt tekst opgeslagen

Raadpleeg "Veldgegevens opmaken in een lay-out" op pagina 82 voor meer informatie over het 
instellen van opties voor veldopmaak, waarmee u bepaalt hoe gegevens in een lay-out worden 
weergegeven.

Velden benoemen
Houd de volgende richtlijnen aan voor het benoemen van velden

1 Veldnamen moeten uniek zijn. Veldnamen kunnen uit maximaal 100 tekens bestaan. 

1 Gebruik beschrijvende namen die de inhoud van het veld duidelijk aangeven. Vermijd het 
gebruik van afkortingen, acroniemen of andere termen die voor verwarring kunnen zorgen.

1 Gebruik in veldnamen nooit de volgende symbolen of woorden:

1 , (komma) + – * / ^ & = > < ( ) [ ] } " ; (puntkomma) : (dubbele punt), :: (relationele 
indicator) $ (variabele-indicator)

1 AND, OR, XOR, NOT of de naam van een FileMaker Pro-functie 

1 Laat een veldnaam die u in een berekeningsformule wilt gebruiken, niet beginnen met een 
spatie, punt (.) of cijfer.

1 Gebruik _ (onderstrepingsteken) in plaats van een spatie om beperkingen te vermijden in 
ODBC (Open Database Connectivity) of JDBC (Java Database Connectivity), bij het 
exporteren, het publiceren op het web en andere bewerkingen.

1 Als u gegevens uitwisselt met een andere toepassing, moet u controleren welke beperkingen 
er gelden voor het benoemen van velden in de bestandsindelingen die door die andere 
toepassing worden ondersteund. 

1 Gebruik geen SQL-trefwoorden in veldnamen als u FileMaker Pro-gegevens samengebruikt 
via ODBC of JDBC. 
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Veldtypen selecteren
Wanneer u een veld wilt definiëren, moet u een veldtype selecteren op basis van het type 
gegevens dat het veld bevat. Welk type gegevens kan worden ingevoerd en welk soort 
bewerkingen FileMaker Pro met deze gegevens kan uitvoeren, is afhankelijk van het veldtype. 
FileMaker Pro gebruikt het veldtype om de gegevens voor taken te interpreteren zoals het 
sorteren van records en het uitvoeren van berekeningen.

Tekst Letters, symbolen en/of getallen, die per veldherhaling als tekst worden gebruikt, en die beperkt zijn 
door het beschikbare RAM-geheugen en de beschikbare schijfruimte. Indices worden normaal 
gebaseerd op de eerste 100 tekens van elk woord of elke waarde. Tekstvelden kunnen 
regelteruglooptekens bevatten.

Getal Maximaal 800 getallen of andere tekens en de negatieve waarden van hetzelfde bereik. 
Getalvelden kunnen ook logische waarden (0 of 1) bevatten, om, bijvoorbeeld, waar, onwaar, ja en 
nee aan te geven. Getalvelden kunnen geen regelteruglooptekens bevatten.

Datum Alleen datums. Gebruikt de Gregoriaanse kalender met data van 01-01-0001 tot en met 31-12-4000. 
De volgorde van maand, dag, en jaar is gebaseerd op de systeeminstellingen die gelden bij de 
aanmaak van het bestand.

Tijd Alleen tijden. Een tijdveld kan het gedeelte voor uren, minuten en seconden bevatten. Een tijdveld 
kan ook een negatieve tijdsaanduiding bevatten, bijvoorbeeld -08:40:00.

Tijdstempel Datum en tijd als verwijzing naar een vast punt in de kalendertijd. Bijvoorbeeld 25-10-2014 2:39:46.

Container Een bestand van een willekeurig type, bijvoorbeeld een foto, PDF of multimediabestand. U kunt voor 
het veld opslag- en weergaveopties instellen. In berekeningen en resumévelden kunt u naar 
containervelden verwijzen. U kunt records niet zoeken of sorteren op basis van containervelden. U 
kunt echter wel tekstvelden definiëren om deze containervelden te beschrijven of aan te duiden. Op 
basis van de beschrijving of het identificatienummer in het tekstveld kunt u de records vervolgens 
zoeken of sorteren. Bestanden in containervelden kunnen worden ingesloten, opgeslagen als een 
verwijzing of extern worden opgeslagen. 

Berekening Het resultaat van een berekeningsformule waarin veldwaarden uit de actieve record of uit 
gerelateerde records worden gebruikt. U kunt voor de formule waarden uit alle veldtypen 
gebruiken. Het resultaat kan een van deze gegevenstypen zijn: tekst, getal, datum, tijd, 
tijdstempel of container.

Resumé Een waarde die het resultaat is als de veldwaarden van meerdere records in dezelfde tabel 
worden geresumeerd. 

Geselecteerde 
veldtype


Voor deze veldgegevens



Resumévelden genereren 
resultaten op basis van waarden in 

meerdere records

Verkoper Artikel Aantal Totaalprijs

David Michiels FB3 1 € 3,95
David Michiels FB4 1 € 17,50
David Michiels FB1 2 € 19,90
David Michiels FB5 3 € 52,50

Totaal € 93,85

Sophie Tebben FB6 2 € 39,00
Sophie Tebben FB7 5 € 77,50
Sophie Tebben FB2 2 € 45,00

Totaal $ 161,50

Algemeen totaal € 255,35

Berekeningvelden genereren resultaten op basis van waarden in de 
huidige record of gerelateerde records

Favoriete bakkerij Vertrouwelijk Juni 2014

Verkooprapport
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Houd rekening met het volgende:

1 Elk veldtype, met uitzondering van resumé, kan een globale waarde bevatten. Raadpleeg 
"Opties voor indexeren en opslaan" op pagina 57 voor meer informatie.

1 Gebruik een datumveld (in plaats van een tekst- of getalveld) om datums op te slaan. U kunt 
voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. 

1 Gebruik geen getalvelden maar tekstvelden voor het opslaan van postcodes, telefoonnummers 
en andere waarden die met een nul beginnen of tekens als streepjes en haakjes bevatten.

1 U kunt records niet zoeken of sorteren op basis van containervelden. U kunt echter wel 
tekstvelden definiëren om de inhoud van de container te beschrijven of aan te duiden. Daarna 
kunt u de records zoeken of sorteren op basis van de gegevens in dat tekstveld.

Raadpleeg "Veldgegevens opmaken in een lay-out" op pagina 82 als u de weergave van 
gegevens in tekst-, getal-, datum-, tijd- en tijdstempelvelden wilt wijzigen.
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Velden maken en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer
Wanneer u een nieuw bestand maakt, opent FileMaker Pro het bestand in de modus Lay-out en 
geeft het een lege lay-out en het dialoogvenster Veldkiezer weer. Gebruik het dialoogvenster 
Veldkiezer om velden voor het bestand te definiëren en om velden voor een bestaande lay-out toe 
te voegen of te wijzigen. 

Opmerking   Velden worden niet automatisch toegevoegd aan de lay-out wanneer u ze definieert 
in het dialoogvenster Veldkiezer. Als u velden wilt plaatsen op een lay-out wanneer u ze definieert, 
selecteert u Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out op het tabblad Lay-out van het 
dialoogvenster Voorkeuren voordat u de velden definieert. 

1. Als het dialoogvenster Veldkiezer niet is geopend, klikt u in de modus Lay-out op  
op de lay-outbalk. 

Geef het dialoogvenster 
Database beheren weer

Klik om een veld aan 
de database toe te 

voegen

Velden verschijnen hier 
wanneer u ze toevoegt

Specificeer instellingen voor 
de positie en labels van 
velden die naar de lay-out 
worden gesleept

Zoek velden Sorteer velden

2. Voeg in het dialoogvenster Veldkiezer velden toe, of verwijder of wijzig ze.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk

Een veld toevoegen Klik op Nieuw veld. Een tijdelijk Veld wordt gemaakt in de lijst met velden 
en krijgt een veldtype toegewezen. Typ terwijl het veld is geselecteerd een 
nieuwe naam voor het veld. Raadpleeg "Velden benoemen" op pagina 46.

Het veldtype wijzigen Klik op het veldtype en kies vervolgens een nieuw veldtype uit de lijst. 
Raadpleeg "Veldtypen selecteren" op pagina 47.

Belangrijk   Wanneer u het veldtype wijzigt, kunnen gegevens permanent 
worden verwijderd. Deze verwijdering kunt u niet ongedaan maken.

Opties voor het veld instellen Klik met de rechtermuisknop op het veld en kies Veldopties. Raadpleeg 
"Opties instellen voor velden" op pagina 54.

Een veld verwijderen Klik met de rechtermuisknop op het veld en kies Veld verwijderen. 

Als u meerdere velden tegelijk wilt verwijderen, selecteert u de velden, 
klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Veld verwijderen. 

Belangrijk   Controleer voordat u een veld verwijdert, of u de gegevens 
erin niet meer nodig hebt.
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3. Herhaal stap 2 om meer velden te definiëren.

4. Wanneer u velden naar de lay-out sleept, worden de velden standaard verticaal op de lay-out 
geplaatst en ziet u veldlabels links van de velden. Als u deze instellingen wilt wijzigen, klikt u 
op Sleepopties alvorens de velden naar de lay-out te slepen. 

1 Als u de positie (horizontaal of verticaal) wilt wijzigen waarin velden worden geplaatst op de 
lay-out, kiest u een optie bij Veldplaatsing. 

1 Als u de positie van veldlabels wilt opgeven, klikt u bij Labels op een optie.

Opeenvolgende velden die worden toegevoegd aan het dialoogvenster Veldkiezer gebruiken 
de huidige sleepinstellingen.

Opmerking   Wijzigingen aan de sleepinstellingen zijn niet van invloed op velden die zich al in 
de lay-out bevinden.

5. Selecteer de velden die u in de lay-out wilt plaatsen en sleep ze vervolgens naar de lay-out.

6. Sluit het dialoogvenster Veldkiezer door te klikken op de sluitknop of te drukken op Esc.

Opmerking   Raadpleeg de Help om velden te maken en te beheren in het dialoogvenster 
Database beheren.

Velden maken en wijzigen in de tabelweergave

1. Wanneer het bestand is geopend in de modus Bladeren, klikt u op Tabelweergave  in de 
lay-outbalk.

2. Maak nieuwe velden of wijzig bestaande velden.

Een veldnaam wijzigen Windows: Dubbelklik op het veld en typ vervolgens de nieuwe veldnaam.

OS X: Selecteer het veld, klik op het veldnaam en typ de nieuwe 
veldnaam. 

Velden in de lijst sorteren Klik op  en kies vervolgens hoe u de velden wilt sorteren.

Een veld in een lange lijst zoeken Typ de veldnaam in het zoekvak boven in het dialoogvenster Veldkiezer.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk

Een veld maken Klik om het eerste veld te maken op Veld maken in de eerste kolomkop. 
Als u nog meer velden wilt maken, klikt u op + in de kolomkop of klikt u in 
de rechtermarge.

Een veldnaam wijzigen Dubbelklik op de kolomkop van het veld en typ vervolgens de nieuwe 
naam. Raadpleeg "Velden benoemen" op pagina 46.

Een veldtype kiezen Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop, kies Veld > Veldtype en 
kies een veldtype. Raadpleeg "Veldtypen selecteren" op pagina 47.

Belangrijk   Wanneer u het veldtype wijzigt, kunnen gegevens permanent 
worden verwijderd. Deze verwijdering kunt u niet ongedaan maken.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Voor informatie over het werken met gegevens in de tabelweergave (bijvoorbeeld records 
toevoegen, verwijderen en sorteren) raadpleegt u "Werken met gegevens in de tabelweergave" 
op pagina 27.

Veldopties instellen Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en kies Veld > Veldopties. 
Raadpleeg "Opties instellen voor velden" op pagina 54.

Een veld verwijderen Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en kies Veld >  Veld 
verwijderen.

Belangrijk   Controleer voordat u een veld verwijdert, of u de gegevens 
erin niet meer nodig hebt.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Berekeningvelden maken

1. Klik in de modus Lay-out op .

2. Klik in het dialoogvenster Veldkiezer op Nieuw veld en typ een naam voor het berekeningveld.

3. Klik op het veldtype en kies Berekening.

4. Kies in het dialoogvenster Berekening opgeven zo nodig voor Deze berekening evalueren 
met de context van een tabel uit de lijst.

De context voor een berekening moet alleen worden ingesteld wanneer u een berekeningveld 
maakt in een brontabel waarvan de relatiegrafiek twee of meer vermeldingen bevat. De brontabel 
is de tabel die gedefinieerd is op het tabblad Tabellen van het dialoogvenster Database beheren. 
De keuze die u maakt, heeft mogelijk een invloed op de berekeningresultaten, in het bijzonder als 
uw berekening velden uit gerelateerde tabellen bevat.

5. Stel een formule voor uw berekening samen.

In het berekeningsvenster klikt u op de plaats waar u het item moet verschijnen en doet u 
vervolgens dit. U kunt de formule ook zelf in het vak typen.

Naar een veld verwijzen Dubbelklik in het veldenvenster op een veldnaam.

Als u veldnamen uit een andere tabel wilt weergeven, kiest u een tabel uit de 
lijst met tabellen.

Wiskundige operator of 
tekstoperator

In de lijst aan de rechterkant van het berekeningsvenster klikt u op een 
operator. Aanhalingstekens en haakjes worden in de formule gekopieerd per 
paar en de invoegpositie wordt ertussen geplaatst.

Vergelijkingsoperator of 
logische operator of een 
exponent

Selecteer de gewenste operator in de lijst Operatoren.

Constante waarde Typ de gewenste waarde. 

Een constante kan een tekst, getal, datum of tijd zijn. Gebruik 
datumconstanten met de functies Date en GetAsDate, tijdconstanten met de 
functies Time en GetAsTime en gebruik tijdstempelconstanten met de 
functies Timestamp en GetAsTimestamp.

Functie Dubbelklik in het functievenster op een functie (een vooraf gedefinieerde 
formule waaraan een naam is toegewezen en die een specifieke berekening 
uitvoert en één specifieke waarde als resultaat geeft). Vervang in het 
berekeningsvenster de plaatshouder van de parameter door een waarde of 
uitdrukking.

 

De Help bevat procedures voor het gebruik van formules, alsook naslaggegevens voor alle 
FileMaker Pro-functies (alfabetisch of per categorie).

Als u dit wilt toevoegen  Gaat u als volgt te werk
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6. Selecteer berekeningsopties voor het veld. 

Kies veldverwijzingen 

Het formulevak

Kies operatoren

Kies 
functies

Kies een 
resultaattype voor 

de formule

Kies indexerings- en 
opslagopties 

Maak het berekend veld herhalend

Kies een tabel: 

Bereken alleen als ten minste één veld in 
de formule een waarde bevat

Kies de tabel op basis waarvan de 
berekening wordt geëvalueerd Zoek een functie

Het veldtype voor het resultaat 
instellen

Selecteer een gegevenstype in de lijst Uitkomsttype is <waarde>. Kies het 
juiste type voor het resultaat. Raadpleeg "Veldtypen selecteren" op pagina 47. 

Een berekend veld herhalend 
maken

Selecteer Aantal herhalingen en typ vervolgens het aantal herhalingen in 
(maximaal 32.000). 

Berekening voorkomen als alle 
velden waarnaar wordt verwezen 
leeg zijn

Schakel het selectievakje Niet evalueren als alle velden waarnaar wordt 
verwezen, leeg zijn in.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, evalueert FileMaker Pro een berekening 
niet als alle velden die door de berekening worden gebruikt, leeg zijn.

7. Als u voor het veld opties voor indexeren en opslaan wilt selecteren, klikt u op Opslagopties, 
selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster Opslagopties en klikt u op OK.

Raadpleeg "Opties instellen voor velden" op pagina 54.

8. Klik op OK om het dialoogvenster Berekening opgeven te sluiten.

9. Sleep het veld naar de lay-out.

Opmerking   Als uw FileMaker Pro-bestand gegevens gebruikt uit externe ODBC-
gegevensbronnen, kunt u extra velden toevoegen om berekeningen op basis van externe 
gegevens op te geven. Raadpleeg "Extra velden gebruiken" op pagina 54 voor meer informatie.

Resumévelden maken
Gebruik resumévelden voor het berekenen van waarden gebaseerd op meerdere records, zoals 
subtotalen, gemiddelden en algemene totalen. In een resuméveld van een rapport kan 
bijvoorbeeld het algemene totaal van alle verkopen in de maand mei worden weergegeven. 

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Gebruik de wizard Lay-out/rapport maken om een rapport met gegroepeerde gegevens 
(gegevens in een resuméveld) te maken. Raadpleeg "Lay-outs en rapporten maken" op 
pagina 59.

Tip   U kunt de tabelweergave in de bladermodus gebruiken om snel een dynamisch rapport te 
maken dat uw gegevens op een veld groepeert, subtotalen voor een veld weergeeft of subtotalen 
voor elke groep gegevens maakt. 

De waarde in een resuméveld is afhankelijk van het lay-outgedeelte waarin u het resuméveld 
plaatst, de hoeveelheid records in de gevonden reeks, de gebruikte modus en of de records zijn 
gesorteerd.

Als u een lay-out wijzigt die een resuméveld bevat, moet u kennis hebben van lay-outgedeelten 
om de gewenste resultaten te bereiken (raadpleeg "Werken met lay-outgedeelten" op pagina 84).

1. Klik in de modus Lay-out op .

2. Klik in het dialoogvenster Veldkiezer op Nieuw veld en typ een naam voor het veld.

3. Klik op het veldtype en kies Resumé. Geef dan opties voor het resuméveld op.

Extra velden gebruiken
Als uw FileMaker Pro-bestand gegevens uit externe ODBC-gegevensbronnen gebruikt, kunt u 
extra velden toevoegen om niet-opgeslagen berekening- en resuméresultaten op basis van 
ODBC-gegevens weer te geven. Aangezien u FileMaker Pro niet kunt gebruiken om het schema 
van een externe ODBC-database te wijzigen, zijn extra velden de enige velden die u aan externe 
tabellen kunt toevoegen.

Raadpleeg "Werken met externe gegevensbronnen" op pagina 119 voor meer informatie over hoe u 
toegang kunt krijgen tot SQL-gegevens en er interactief mee kunt werken. 

Opties instellen voor velden
Veldopties kunt u instellen op het moment dat u een veld definieert of op een later tijdstip. U kunt 
het dialoogvenster ‘Opties voor veld’ gebruiken om de volgende opties in te stellen voor alle 
veldtypen behalve Resumé:

1 de invoer van standaardgegevens in een veld

1 de controle van gegevens op basis van de criteria die u voor dit veld hebt opgegeven

1 de aanmaak van een herhalend veld

1 de aanmaak van een index

1 de externe opslag van containergegevens

1 de opslag van een globale waarde

1 het instellen van Furigana-invoeropties (alleen voor velden waarvan de taal Japans is).



Hoofdstuk 3  |  Oplossingen ontwerpen en maken 55

Bepaalde veldopties helpen u om uw gegevens nauwkeurig en consistent te houden. Als u 
bijvoorbeeld in het veld Land Verenige Staten typt in plaats van Verenigde Staten, gaat u die 
record niet vinden wanneer u later naar alle klanten uit de Verenigde Staten zoekt. Als u zeker wilt 
zijn dat alle landnamen correct worden ingevoerd, kunt u een invoerlijst definiëren waarin die 
namen worden vermeld en daarna voor het veld Land de bevestigingsoptie Deel van invoerlijst 
selecteren. Wanneer u gegevens in het veld invoert, moeten ze overeenkomen met een waarde 
uit de invoerlijst.

Houd rekening met het volgende:

1 Raadpleeg "Resumévelden maken" op pagina 53 voor meer informatie over het instellen van 
opties voor resumévelden.

1 Voor berekeningvelden kunt u alleen indexerings- en opslagopties instellen.

1 U kunt veldopties instellen wanneer u werkt in de tabel-, formulier, of lijstweergave.

Zo definieert u opties voor velden:

1. Klik op  wanneer het bestand is geopend in de modus Lay-out.

2. Klik met de rechtermuisknop op het veld in het dialoogvenster Veldkiezer en kies Veldopties. 

3. Klik op een tabblad in het dialoogvenster ‘Opties voor veld’.

Een standaard automatisch invoeren in een 
veld voor elke record

Automatisch invoeren

Definieer bevestigingsopties voor velden 
selecteren als u zeker wilt zijn dat gegevens 
juist in het veld worden ingevoerd. 
FileMaker Pro geeft een bericht weer als 
gegevens verkeerd worden ingevoerd

Bevestiging

Belangrijk   Om verwarring te voorkomen bij het gebruik van 
datums, moet u in FileMaker Pro voor datumvelden opgeven 
dat jaartallen altijd met vier cijfers moeten worden ingevoerd.

Stel opties in voor het indexeren van velden 
en het bewaren van de resultaten van 
berekeningen, en stel opties voor de opslag 
van gegevens in containervelden in

Opslag

Raadpleeg "Opties voor indexeren en opslaan" op pagina 57 en 
"Berekeningvelden maken" op pagina 52.

Opties instellen voor Furigana-velden Furigana

Om dit te doen Klik op



Selecteer de 
opties voor de 

invoer van 
standaardgegeven

s in het veld

Klik op 
Automatisch 

invoeren.

Opties van Automatisch invoeren voor velden

Selecteer de gewenste 
bevestigingsopties voor 

het veld

Klik op Bevestiging 

Bevestigingsopties voor velden
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.

Klik op het tabblad 
Opslag

Selecteer de 
opslagoptie voor 

het veld

Opties voor opslag voor alle veldtypen, behalve containervelden 

Selecteer 
opslagopties voor 

een 
containerveld

Opslagopties voor containervelden

Raadpleeg "Velden instellen om groepen selectievakjes en andere besturingselementen in een 
lay-out weer te geven" op pagina 80 voor informatie over invoerlijsten.

Opties voor indexeren en opslaan
In FileMaker Pro beschikt u over opties voor het indexeren van velden en het opslaan van 
berekeningsresultaten. U kunt:

1 Een index maken (een lijst waarin de waarden worden vermeld die in een veld zijn opgeslagen). 
Een index versnelt zoekopdrachten, maar neemt extra schijfruimte in. U kunt tekst, getal-, datum-, 
tijd- en tijdstempelvelden indexeren. Daarnaast kunt u ook berekeningvelden indexeren als het 
resultaat een tekst, getal, datum, tijd of tijdstempel is.
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1 Het resultaat van een berekeningveld opslaan in uw database. U kunt FileMaker Pro ook 
opdracht geven de berekening alleen uit te voeren indien nodig (niet-opgeslagen berekening). 
Wanneer u het resultaat opslaat, worden berekeningen sneller uitgevoerd. Dit neemt echter 
extra schijfruimte in. U kunt opslagopties opgeven voor tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- 
en berekeningvelden.

1 Een willekeurig veld instellen (met uitzondering van resumévelden) om één waarde door alle 
records in een bestand te laten gebruiken. Hiertoe schakelt u in het dialoogvenster Opties voor 
veld op het tabblad Opslag het selectievakje Globale opslag gebruiken in. Velden die met 
globale opslag zijn gedefinieerd, zijn de zogeheten globaalvelden.

1 Sla gegevens voor een containerveld op in een voor het bestand externe locatie, zoals in een 
andere map of directory op de lokale of hostcomputer.

Databasetabellen maken 
Gebruik databasetabellen om uw gegevens te organiseren en te groeperen volgens een 
gemeenschappelijk kenmerk of principe. Uw database kan net zoveel tabellen bevatten als u 
nodig hebt voor de organisatie van uw gegevens.

Naast de opslag van gegevens gebruikt FileMaker Pro tabellen ook om relaties te beschrijven in 
de relatiegrafiek en om de context voor lay-outs en sommige berekeningen te bepalen. In 
FileMaker Pro is de context het beginpunt of oogpunt waaruit berekeningen en scripts worden 
opgesteld, en waaruit een relatie wordt geëvalueerd in de relatiegrafiek. 

Wanneer u een nieuw bestand maakt, maakt FileMaker Pro automatisch de eerste tabel en de 
eerste lay-out. De tabel en lay-out krijgen dezelfde naam als het bestand. 

Extra tabellen maakt u in het dialoogvenster Database beheren.

1. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Database.

2. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Tabellen.

Typ hier een 
naam voor de 

tabel

Klik op 
Tabellen

3. Typ in het invoervak Tabelnaam een naam voor de tabel en klik daarna op Maken.

De tabel kan later worden hernoemd of verwijderd. Tabellen die u aan een bestand toevoegt, 
worden automatisch weergegeven in de relatiegrafiek.

4. Ga verder met het definiëren van tabellen of klik op het tabblad Velden om velden te definiëren.

Raadpleeg hoofdstuk 4, "Werken met gerelateerde tabellen en bestanden" voor meer informatie 
over relaties, tabellen en de relatiegrafiek.
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Lay-outs en rapporten maken
Met FileMaker Pro-lay-outs bepaalt u hoe informatie wordt geordend voor het weergeven, 
afdrukken, rapporteren, zoeken en invoeren van gegevens. Met lay-outs slaat u geen gegevens 
op: u bepaalt alleen de weergave van de gegevens. Afgedrukte lay-outs worden ook wel rapporten 
genoemd. 

U kunt voor een bestand meerdere lay-outs gebruiken. (Maak bijvoorbeeld aparte lay-outs voor 
het invoeren van gegevens, het maken van resumérapporten of het afdrukken van 
adresetiketten.) U kunt het ontwerp van een lay-out wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de 
gegevens of andere lay-outs voor het bestand. Lay-outs kunnen bepaalde velden bevatten en 
andere uitsluiten. Wanneer u (in de bladermodus) de gegevens in een veld wijzigt, worden de 
wijzigingen doorgevoerd in hetzelfde veld voor dezelfde record in alle lay-outs in het bestand.

Velden: gebruik voor de 
invoer en weergave van 

gegevens

Venstermenu voor lay-outs

Venstermenu voor modi Knoppen: gebruik voor de automatisering van 
taken die frequent worden uitgevoerd

Lay-outtekst: gebruik 
voor titels, kolomkoppen, 
veldlabels, instructies en 

standaardbrieven

Gedeelten: gebruik 
navigatiegedeelten, 

kopgedeelten, 
voetgedeelten, het 
hoofdgedeelte en 

resumés om een lay-out in 
de delen in gebieden met 

een specifiek doel

Wanneer u een bestand maakt (zonder een startklare oplossingen te gebruiken), maakt 
FileMaker Pro automatisch een lay-out voor de begintabel in het bestand en voor elke nieuwe 
toegevoegde tabel die velden bevat.

U kunt extra lay-outs maken door naar de lay-outmodus te schakelen en de wizard Lay-out/rapport 
maken te gebruiken. Hiermee maakt u dan stapsgewijs een lay-out met de opties die u hebt 
gekozen. Gebruik de verschillende lay-outtypen voor verschillende doeleinden, zoals het 
weergeven van een invoerscherm of het afdrukken van gegevens in een kolommenrapport of op 
adresetiketten. U kunt dan elke lay-out nog aanpassen met de ontwerpgereedschappen die in de 
modus Lay-out beschikbaar zijn.

Belangrijk   In FileMaker Pro wordt bij het vaststellen van de marges en andere afmetingen van 
de lay-out rekening gehouden met de geselecteerde apparaat-, printer-, afdruk- en pagina-
instellingen. Printer- en afdrukinstellingen zijn afhankelijk van de printer en de systeemsoftware 
die u gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij uw printer en systeem voor meer informatie.
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Houd rekening met het volgende:

1 Als u oplossingen ontwerpt voor gebruik met FileMaker Go of FileMaker WebDirect, raadpleegt 
u de richtlijnen voor ontwerpen in de FileMaker Go Ontwikkelaarsgids of FileMaker WebDirect 
Handleiding.

1 Als u van plan bent de nieuwe lay-out af te drukken in liggende richting of op papier van 
speciaal formaat in de modus Bladeren of Lay-out, kiest u Bestand > Printerinstelling 
(Windows) of Bestand > Printerinstelling (OS X). Daarna bevestigt u de afdrukstand en 
papierinstellingen en klikt u op OK. Gewijzigde printer- en pagina-instellingen hebben een 
invloed op alle andere lay-outs in het huidige bestand. Daarom is het mogelijk dat u deze 
instellingen later opnieuw moet wijzigen om andere lay-outs correct af te drukken.

1 U kunt de lay-outs en lay-outmappen eenvoudig in uw bestand beheren vanuit het 
dialoogvenster Lay-outs beheren. U kunt bijvoorbeeld lay-outs en mappen toevoegen, 
verwijderen en dupliceren, meerdere lay-outs openen, en de volgorde wijzigen waarin lay-outs 
en mappen in het venstermenu menu Lay-out verschijnen.

Zo maakt u een lay-out:

1. Klik in de lay-outmodus op de statusbalk op Lay-out/rapport maken. 

Of kies Bestand > Beheren > Lay-outs in de modus Bladeren en klik op Nieuw.

U ziet de wizard Lay-out/rapport maken die u helpt een lay-out te maken. Naarmate u keuzes 
maakt, krijgt u extra opties. Als u bijvoorbeeld Eigen apparaat kiest, kunt u een breedte en 
hoogte voor het apparaat opgeven. Voor sommige typen lay-outs, zoals etiketten, enveloppen 
en rapporten, ziet u extra deelvensters.

2. Als het bestand meerdere tabellen heeft, kiest u bij Toon records uit een tabel. 

3. Geef een naam voor de lay-out bij Lay-outnaam.

4. Kies het type lay-out dat u wilt maken.

Raadpleeg hieronder "Lay-outtypen," voor een beschrijving van elk type lay-out.

5. Afhankelijk van het gekozen type lay-out, kunnen bijkomende opties beschikbaar zijn.

Zie het Help-onderwerp waarin de opties in het 
huidige deelvenster worden uitgelegd

Windows: Druk op F1 (Windows) of Command-? (OS X).

Als u de lay-out die u maakt, extra deelvensters heeft (zoals 
voor etiketten, enveloppen of rapporten), kunt u ook klikken 
op  (Windows) of  (OS X) om informatie uit die 
deelvensters te halen.

Instellingen in het deelvenster accepteren en 
doorgaan naar het volgende deelvenster 
(beschikbaar voor lay-outs van etiketten, 
enveloppen en rapporten)

Klik op Doorgaan of Volgende.

Instellingen in het deelvenster accepteren maar 
teruggaan naar het vorige deelvenster 
(beschikbaar voor lay-outs van etiketten, 
enveloppen en rapporten)

Klik op Vorige.

De wizard sluiten zonder uw keuzen op te slaan Klik op Annuleren.

6. Wanneer u de nodige keuzes hebt gemaakt, klikt u op Voltooien om de lay-out te maken.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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7. Bij lay-outs die zijn ontworpen voor computers of aanraakapparaten voegt u velden aan de lay-
out toe. 

Raadpleeg "Velden maken en wijzigen" op pagina 46. 

Houd rekening met het volgende:

1 U kunt de gereedschappen en opdrachten in de modus Lay-out gebruiken om de lay-out verder 
aan te passen. Raadpleeg "Werken met objecten in een lay-out" op pagina 72 en "Werken met 
velden in een lay-out" op pagina 78.

1 Als u op Voltooien klikt in het eerste venster van de wizard Lay-out/rapport maken zonder een 
lay-outtype te kiezen, maakt FileMaker Pro een lege lay-out. Een lege lay-out bevat geen 
velden. U voegt de velden in de modus Lay-out toe. Een lege lay-out is een goed beginpunt 
voor complexe lay-outs, bijvoorbeeld een gegevensinvoerscherm of een standaardbrief.

1 Elke lay-out die u maakt, wordt een lay-outthema toegewezen. Als de nieuwe lay-out van 
hetzelfde type (Computer, Aanraakapparaat of Printer) is als de huidige lay-out, wordt hetzelfde 
lay-outthema toegewezen aan de nieuwe lay-out. Als de nieuwe lay-out van een ander type is, 
wordt het gepaste standaardthema toegewezen. Raadpleeg "Werken met lay-outthema's" op 
pagina 65.

Lay-outtypen
U kunt de wizard Lay-out/rapport maken gebruiken om meerdere typen lay-outs te maken. Deze 
worden hieronder beschreven. 

Computer

De lay-out voor computers is ontworpen voor weergave binnen de afmetingen van het 
beeldscherm van de meeste laptops en desktopcomputers. Nadat u Computer hebt gekozen, 
kunt u de weergave kiezen waarin u de lay-out wilt weergeven (Formulierweergave, Lijstweergave 
of Tabelweergave), of kunt u een rapport maken (raadpleeg hieronder ‘Rapport’). Nadat u de 
wizard hebt voltooid, voegt u de velden, alle lay-outobjecten en verfraaiingen toe aan de lay-out.

De standaardscherma van een lay-out voor computers is Verlicht.

Touch-apparaat

De lay-out voor aanraakapparaten is ontworpen voor weergave op compatibele invoerapparaten 
met aanraakscherm zoals een iPad, iPad mini of iPhone, of een apparaat met de afmetingen die 
u naar wens kunt instellen in de wizard. Nadat u Aanraakapparaat hebt gekozen, kiest u de 
weergave waarin de lay-out moet worden weergegeven. U kunt ook de richting (staand of liggend) 
voor de lay-out kiezen. Voor eigen apparaten kunt u de breedte en de hoogte van de lay-out 
opgeven. Nadat u de wizard hebt voltooid, voegt u de velden, alle lay-outobjecten en verfraaiingen 
toe aan de lay-out.

De standaardscherma van een lay-out voor aanraakapparaten is Verlicht - Touch.

Printer

De lay-out voor printers is ontworpen voor het afdrukken van gegevens op etiketten (horizontaal 
of verticaal), enveloppen en in rapporten. De opties voor de lay-out Printer worden hieronder 
beschreven.

De standaardscherma van een lay-out voor printers is Verlicht - Afdruk.
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Etiketten

Gebruik de lay-out Etiketten om geselecteerde velden te rangschikken op een van de vooraf 
gedefinieerde standaardetiketafmetingen. (FileMaker Pro bevat de afmetingen van een groot 
aantal standaardetikettypen.) Als het etikettype niet beschikbaar is, kunt u de afmetingen van uw 
eigen etiketten opgeven. 

U kunt gegevens afdrukken (of er een schermafdruk van weergeven) maar u kunt geen informatie 
toevoegen. (Gebruik een ander lay-outtype voor het invoeren of zoeken van gegevens.)

Etiketten in de lay-outmodus

Etiketten in de schermafdrukmodus

 

Raadpleeg "Etiketten of envelop afdrukken" op pagina 65 voor meer informatie over het maken 
van een etikettenlay-out en het afdrukken van etiketten.

Verticale etiketten

Bij de lay-out Verticale etiketten worden Aziatische tekens en tekens op volledige breedte 
geroteerd zodat etiketten verticaal kunnen worden gebruikt.

Raadpleeg "Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift" op pagina 83 voor meer informatie 
over de verticale schrijfrichting.
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Enveloppen

Gebruik een enveloplay-out om de geselecteerde velden gerangschikt voor een 
standaardenvelop ("No. 10") af te drukken. U kunt gegevens afdrukken (of er een schermafdruk 
van weergeven) maar u kunt geen informatie toevoegen. (Gebruik een ander lay-outtype voor het 
invoeren of zoeken van gegevens.)

Raadpleeg "Etiketten of envelop afdrukken" op pagina 65 voor meer informatie over het maken 
van een enveloplay-out en het afdrukken op enveloppen.

Rapport

Met de wizard Lay-out/rapport maken kunt u verschillende rapportopmaken maken. U kunt een 
rapportlay-out met een eenvoudige structuur van rijen en kolommen maken (vroeger een vooraf 
gedefinieerde lay-outtype, de zogeheten lay-out Lijstweergave) of een complex rapport waarin 
gegevens zijn gegroepeerd op bepaalde waarden en waarin subtotalen en algemene totalen zijn 
opgenomen.

U kunt ook records groeperen door gegevens te sorteren op geselecteerde velden. Vervolgens 
kunt u voor deze gegroepeerde gegevens subtotalen of subresumés berekenen. (Groepeer 
bijvoorbeeld verkoopgegevens op regio en bereken de subtotalen voor de afzonderlijke regio's.)

Wanneer u een rapportlay-out maakt in de wizard, hebt u de volgende opties:

1 subtotalen en generale totalen opnemen in het rapport

1 kop- en voetgedeelten toevoegen met statische tekst (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam), 
dynamische tekst (bijvoorbeeld het paginanummer of de huidige datum) of een afbeelding 
(bijvoorbeeld een bedrijfslogo)

1 records groeperen door ze te sorteren. Vervolgens kunt u voor gegroepeerde gegevens 
subtotalen of subresumés berekenen (Groepeer bijvoorbeeld verkoopgegevens op regio en 
bereken de subtotalen voor de afzonderlijke regio's)

1 informatie opslaan in een script waarmee u het rapport opnieuw kunt uitvoeren. (U kunt 
bijvoorbeeld een script maken waarmee u overschakelt naar het rapport en de gegevens 
sorteert)

U kunt al deze opties nog wijzigen nadat u de wizard hebt voltooid. 
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Lay-outs voor etiketten en enveloppen maken
Wanneer u  een lay-out voor etiketten of verticale etiketten maakt, geeft FileMaker Pro de 
formaten van talrijke soorten standaardetiketten en hun codes (bijvoorbeeld Avery 4014). Als het 
etikettype niet beschikbaar is, kunt u de afmetingen van uw eigen etiketten opgeven.

Etiket- en enveloplay-outs maken gebruik van samenvoegvelden: tijdelijke aanduidingsvelden die 
alleen zijn bedoeld voor weergave en afdrukken; in samenvoegvelden kunt u geen gegevens 
invoeren. De grootte van samenvoegvelden wordt naar behoefte aangepast aan de gegevens in 
het veld. Bovendien wordt ruimte die ontstaat door lege velden gedicht. (Raadpleeg 
"Samenvoegvelden" op pagina 81).

Lay-out instellen

1. Klik in de modus Lay-out op Lay-out/Rapport maken.

De wizard Lay-out/rapport maken verschijnt. Voor hulp op het scherm terwijl u werkt met de 
wizard, drukt u op F1 (Windows) of Command-? (OS X) in een venster.

2. Kies een tabel en typ een naam voor de lay-out.

3. Kies Printer en kies vervolgens Etiketten (voor gegevens die horizontaal van boven naar 
onder worden gelezen) of Verticale etiketten (voor gegevens die verticaal van rechts naar 
links worden gelezen). 

Kies voor de lay-out Enveloppen de optie Printer, kies vervolgens Enveloppen en klik daarna 
op Doorgaan. Ga dan verder naar ‘Samenvoegvelden kiezen en opmaken’ hieronder.

4. Klik op Doorgaan.

5. In het venster Etiket-lay-out opgeven geeft u de afmetingen van uw adresetiketten op:

1 Als u vooraf bepaalde afmetingen op basis van veelgebruikte etikettypen wilt kiezen, kiest u 
bij Etiketgrootte gebruiken voor de code die overeenstemt met uw etiketten. (Deze 
informatie vindt u op de verpakking van uw etiketten.) 

1 Als u eigen afmetingen wilt opgeven, kiest u Eigen grootte en voert u waarden in voor 
Etiketten naast elkaar, Breedte en Hoogte. Meet de ongebruikte marges op het vel met 
etiketten. Schakel vervolgens het selectievakje Vaste paginamarges in en voer waarden in 
voor Boven, Onder, Links en Rechts.

6. Klik op Volgende.

De samenvoegvelden kiezen en opmaken

1. In het volgende venster dubbelklikt u in de lijst Beschikbare velden op het eerste veld waarvan 
u de gegevens op het etiket of de envelop wilt plaatsen.

<<veldnaam>> verschijnt in het onderdeel Etiketinhoud of Envelopinhoud. De punthaken 
geven aan dat dit een samenvoegveld is en de veldgegevens worden weergegeven in en 
afgedrukt op de etiketten of envelop.

Als u velden uit gerelateerde tabellen wilt opnemen, kiest u de tabel in de lijst Beschikbare 
velden.

2. Ga door met de selectie van velden.
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3. Neem alle leestekens, lege spaties en regeleinden (om een samenvoegveld op de volgende 
regel te zetten) op die u wilt afdrukken. 

4. Klik op de knop Voltooien.

Etiketten of envelop afdrukken

1. Plaats de etiketten of de envelop in de printer.

2. Kies Bestand > Afdrukken, stel de opties in en klik op Afdrukken.

Houd rekening met het volgende:

1 Als u wilt opgeven hoe etiketten op de pagina worden afgedrukt, kiest u Lay-outs > Lay-
outinstelling en klikt u op het tabblad Afdrukken. Kies vervolgens het aantal kolommen 
(etiketten) naast elkaar en de richting waarin u de etiketten wilt afdrukken; stel desgewenst ook 
eigen paginamarges in.

1 Mogelijk moet u de printerinstellingen aanpassen om de etiketten correct af te drukken. Kies 
Bestand > Printerinstelling (Windows) of Pagina-instelling (OS X).

Werken met lay-outthema's
Met thema's van FileMaker Pro geeft u rapporten en lay-outs een fraai en consistent uiterlijk. Met 
een thema beïnvloedt u de kenmerken van een lay-out, zoals achtergrondkleur, randen en 
opvulling voor velden en tekstkenmerken binnen of buiten de velden. Met thema's hebt u geen 
invloed op de plaatsing of de werking van velden en objecten: U kunt ook het thema van een 
bestaande lay-out wijzigen in de lay-outmodus. 

U wijzigt als volgt het thema van een lay-out: 

1. Geef de lay-out weer.

2. Kies in de modus Lay-out Lay-outs > Thema wijzigen of klik op  op de lay-outbalk.

3. Selecteer een thema uit het huidige bestand in de lijst Lay-outthema's of importeer een thema 
uit een ander FileMaker Pro-bestand.

Als u een thema wilt importeren, klikt u op Thema's importeren, kiest u het bestand met de 
thema's die u wilt importeren en klikt u op Openen. Selecteer thema's in het dialoogvenster 
‘Thema's importeren’ en klik op OK. Selecteer vervolgens een thema in de lijst Lay-
outthema's.



Selecteer een 
thema uit een 

categorie

Importeer een 
thema vanuit 

een ander 
FileMaker Pro-

bestand

U kunt een 
schermafdruk van het 
geselecteerde thema 
bekijken
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4. Klik op OK om het geselecteerde thema op de huidige lay-out toe te passen.

Houd rekening met het volgende:

1 Wanneer u het thema van een lay-out verandert, past FileMaker Pro de kenmerken van het 
nieuwe thema toe op alle objecten in de lay-out, behalve:

1 Het lettertype en de lettergrootte van de oorspronkelijke lay-out of het oorspronkelijke thema.

1 Knoppen die zijn gemaakt met oudere FileMaker Pro-versies dan versie 12 behouden hun 
oorspronkelijke opmaak.

1 Objecten in de lay-outachtergrond die zijn opgevuld met een afbeelding, of een lay-
outachtergrond die is opgevuld met een afbeelding, behouden de afbeelding.

1 Wellicht moet u het formaat van lay-outgedeelten en lay-outobjecten aanpassen nadat een 
thema is toegepast om de lay-out correct weer te geven.

1 Als u een lay-out maakt voor gebruik met FileMaker Go, kiest u een van de Touch-thema's.

1 Als u een lay-out maakt die zal worden afgedrukt, kiest u een van de Afdruk-thema's.

1 Als u veel wijzigingen aan stijlen gaat maken en ze gaat opslaan als een eigen thema, begint u 
het best met het thema Minimalistisch of Minimalistische touch dat geen eigen stijlen heeft.

1 De stijlen van lay-outobjecten, lay-outgedeelten en de lay-outachtergrond worden door het 
thema van de lay-out beheerd. Als de vooraf ontworpen thema's niet de gewenste stijlen 
weergeven, kunt u een eigen thema maken en toepassen. Zie het volgende gedeelte "Werken 
met stijlen voor lay-outobjecten, -onderdelen en -achtergrond".

1 Als u wilt zien welke thema's worden gebruikt in een bestand of als u thema's uit andere 
bestanden wilt importeren, kiest u Bestand > Beheren > Thema's.



Selecteer een actie 
om uit te voeren op 
het geselecteerde 

thema

Gebruikte thema's in 
het huidige bestand

Aantal lay-outs dat elk 
thema gebruikt
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Werken met stijlen voor lay-outobjecten, -onderdelen en -achtergrond
Elk layoutthema heeft standaardstijlen voor de objecten en lay-outonderdelen die u maakt terwijl 
u dat thema gebruikt. Stijlen geven objecten en onderdelen van een lay-out een consistent 
uiterlijk. Ze geven u ook de tijd om opmaakkenmerken opnieuw toe te wijzen telkens als u een 
nieuw object of onderdeel maakt. Een thema bevat ook een standaardstijl voor de lay-
outachtergrond.

Sommige thema's hebben extra standaardstijlen voor sommige objecten. Bij objecten met 
meerdere onderdelen heeft elk onderdeel een afzonderlijke stijl. Portalen hebben bijvoorbeeld de 
stijl Portaal, die de opmaak van het gehele object verzorgt, en de stijl Portaal: rijen die alleen de 
opmaak van de rijen van het portaal verzorgt. 

U kunt de standaardstijlen wijzigen of nieuwe stijlen ontwerpen en ze opslaan voor gebruik in de 
huidige lay-out. Wanneer u opmaakkenmerken bewerkt en opslaat voor stijlen die worden 
toegepast op meerdere objecten of lay-outonderdelen, worden uw wijzigingen ook toegepast op 
alle objecten en onderdelen die deze stijlen in de huidige lay-out gebruiken. 

U kunt ook nieuwe stijlen met aangepaste namen maken die u vervolgens kunt toepassen op 
objecten, lay-outonderdelen of de lay-outachtergrond van de huidige lay-out. De stijlen die u 
wijzigt en opslaat of aangepaste stijlen die u maakt, zijn alleen van invloed op de huidige lay-out. 

Als u de aangepaste stijlen wilt gebruiken op andere lay-outs, moet u de stijlen opslaan in een 
thema. U kunt aangepaste stijlen opslaan in FileMaker Pro-thema's of u kunt nieuwe aangepaste 
thema's maken.

Gebruik het tabblad Stijlen in het Infovenster om gedefinieerde stijlen te bekijken en toe te passen.



Naam van het huidige 
thema

Stijlen opgeslagen in 
het huidige thema

Objecttype

Klikken om stijlen te 
maken of te wijzigen
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Gebruik het tabblad Uiterlijk in het Infovenster om stijlen en thema's te maken en te wijzigen. 

Een grijze pijl geeft aan dat alle 
stijlen zijn opgeslagen in het 
thema

Stijl voor opvulling, lijn en 
hoekafronding instellen

Effecten voor schaduwen en 
opvulling van objecten 

instellen

Een rode pijl geeft aan dat de 
wijzigingen zijn aangebracht 
aan de stijl maar nog niet zijn 
opgeslagen op lay-outniveau

Objecttype 

Objectstatus 

Voor informatie over het werken met stijlen voor lay-outobjecten, lay-outgedeelten en de lay-
outachtergrond en over het opslaan van stijlen in thema's, raadpleegt u de Help.

Een lay-out instellen om records in kolommen af te drukken
U kunt een lay-out instellen om records te bekijken of af te drukken in kolommen, bijvoorbeeld een 
lijst met namen en adressen. Als u records instelt voor het afdrukken in kolommen, worden alle 
veldwaarden en eventuele veldlabels van een record gezamenlijk in een blok afgedrukt (ongeveer 
zoals dat bij etiketten gebeurt). Vervolgens worden de waarden van de volgende record 
gezamenlijk afgedrukt, enzovoort. Alleen in de lay-out- of schermafdrukmodus en bij het 
afdrukken ziet u meerdere kolommen, niet in de blader- of zoekmodus. 
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U kunt kolommen op de pagina naast elkaar of onder elkaar rangschikken.

Eerst in lengte

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

5

7

2

4

6

8

Eerst in breedte

Kolommen instellen in een lay-out 

1. Kies een printer, printerinstelling of opties voor de pagina-instelling.

In FileMaker Pro wordt bij het vaststellen van de marges en andere afmetingen van de lay-out 
rekening gehouden met de geselecteerde printer-, afdruk- en pagina-instellingen.

2. Maak in de lay-outmodus een lay-out of kies in deze modus een lay-out in het venstermenu voor 
lay-outs.

U kunt het beste met een lege lay-out beginnen of met een lay-out zonder objecten in het 
hoofdgedeelte.

3. Kies Lay-outs > Lay-outinstelling.

4. Klik in het dialoogvenster ‘Lay-outinstelling’ op het tabblad Afdrukken, selecteer Afdrukken in 
<waarde> kolommen, selecteer opties voor de kolommen en klik vervolgens op OK.

Het aantal kolommen opgeven Typ bij Afdrukken in <waarde> kolommen een getal tussen 1 
en 99.

Records ordenen zodat ze eerst over de 
breedte van de pagina lopen (rij voor rij van 
links naar rechts)

Selecteer het keuzerondje Eerst in breedte. 

Gebruik deze optie bijvoorbeeld voor etiketten, zodat u een 
minimaal aantal rijen hoeft te gebruiken en papier kunt besparen.

Records rangschikken zodat ze eerst over 
de lengte van de pagina lopen (per kolom 
van boven naar beneden)

Selecteer Eerst in lengte.

Gebruik deze optie bijvoorbeeld voor overzichtslijsten, die u van 
boven naar beneden en per kolom leest.

5. In de lay-out ziet u verticale lijnen. Die lijnen geven de kolommen aan. 

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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6. Plaats of rangschik de velden en overige lay-outobjecten zodat ze in de voorbeeldkolom aan 
de linkerkant passen.

Gebruik samenvoegvelden of velden en objecten waarvoor verschuiving is ingeschakeld om 
meer gegevens in een kolom te krijgen. Gebruikt u een van deze functies, dan kunnen velden 
worden uitgebreid naar het grijze gebied van de tweede kolom. De lege ruimte in velden wordt 
verwijderd als u gegevens bekijkt of afdrukt. 

Voorbeeldkolom

Pas handmatig de 
kolombreedte aan door 
de kolombegrenzing te 
slepen

De  breedte van kolommen wijzigen
De beginbreedte van elke kolom wordt berekend op basis van het papierformaat, de afdrukrichting 
en de marges die u eventueel hebt ingesteld. U wijzigt de breedte van kolommen door één van 
de volgende handelingen uit te voeren:

Interactief de breedte van de 
kolommen aanpassen

Versleep de begrenzing van de rechterkolom (de verticale gestippelde lijn aan 
de rechterrand van de voorbeeldkolom). Als u de kolom breder maakt, 
verschijnt er een grijs gebied dat de "tussenruimte" aangeeft. Deze 
tussenruimte wordt niet afgedrukt.

De breedte van de kolommen 
nauwkeurig meten en aanpassen

Klik op het Infovenster  op de lay-outbalk. Klik op Positie. Plaats de cursor 
op de rechterkolombegrenzing, houd de muisknop ingedrukt (maar sleep de 
kolombreedte niet), en lees de waarde van de kolom Breedte in het gebied 
Grootte. 

Als u het aantal kolommen wijzigt, past FileMaker Pro de kolombreedte aan zodat de kolommen 
passen op het papier dat u hebt opgegeven. Hierbij worden vaste marges niet meegerekend. 
Mogelijk moet u velden aanpassen aan de voorbeeldkolom.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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Werken met objecten in een lay-out
Een object is een afzonderlijk element: een veld, tekstblok, grafisch object (bijvoorbeeld een ovaal 
of een geïmporteerde afbeelding), knop, knoppenbalk, portaal (waarmee u rijen met gerelateerde 
records kunt weergeven), tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement, popover-knop 
en bijbehorende popover, grafiek of Web Viewer. Die elementen kunt u selecteren, verplaatsen, 
verwijderen, kopiëren, opmaken, vergroten of verkleinen of anderszins wijzigen. Door objecten in 
een lay-out te plaatsen, kunt u het ontwerp van de lay-out verbeteren. 

Voor elk type object waarmee u werkt, gebruikt u specifieke gereedschappen van de  statusbalk.

Statusbalk in de lay-outmodus (Windows)

Statusbalk in de lay-outmodus (OS X)

Opmerking   Als u de statusbalk niet links in het documentenvenster ziet, is de statusbalk mogelijk 
verborgen. Zorg ervoor dat u zich in de modus Lay-out bevindt en klik vervolgens op de 
statusbalkknop  links onder in het documentenvenster (of kies Weergave > Statusbalk).

Gegevens organiseren met vensterbesturingselementen en popovers
Tabbladbesturingselementen, schuifbesturingselement, en popovers zijn een handige manier om 
gegevens te organiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld tabbladen voor diverse productcategorieën 
maken. 

Tabbladbesturi
ngselement

Klik op een tab om een ander tabblad weer te geven

Tabblad

Tabbladbesturingselement in de modus Bladeren

1 Als u een tabbladbesturingselement wilt maken, kiest u in de modus Lay-out achtereenvolgens  
Invoegen > Tabbladbesturingselement of klikt u op het Tabbladbesturingselement-
gereedschap . 



Schuifbesturing
selement

Klik op een punt om een ander 
schuifpaneel weer te geven

Schuifpaneel

Schuifbesturingselement in de 
bladermodus

PopoverPopover-knop - klik 
om de popover te 
openen

Popover-knop en popover in de modus Bladeren
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1 Als u een schuifbesturingselement wilt maken, kiest u in de modus Lay-out achtereenvolgens  
Invoegen > Schuifbesturingselement of klikt u op het 
Schuifbesturingselementgereedschap .

1 Als u een popover wilt maken, kiest u in de modus Lay-out achtereenvolgens Invoegen > 
Popover-knop of klikt u op het Popover-knopgereedschap . 
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Objecten opmaken met het infovenster
In de lay-outmodus kunt u met het Infovenster de instellingen voor objecten weergeven en 
wijzigen. Elk tabblad is gericht op een apart aspect van de opmaak. Houd uw aanwijzer boven de 
opties op elk tabblad om een beschrijving van de functie ervan weer te geven.

Zo opent u het infovenster:

Klik op de tabbladen om de 
verschillende aspecten van 
een object op te maken

Voer instellingen voor de 
positie van een object in de lay-
out in

Veranker het object aan de boven-, 
onder-, linker- en rechterzijde van 

het venster (in de blader- of 
zoekmodus) of links of rechts (in de 

schermafdrukmodus of bij het 
afdrukken)

Selecteer instellingen voor de 
relatieve positie van een object 
en voor het aanpassen van de 
grootte van een object

Selecteer instellingen 
voor een afdruk of een 

schermafdruk van 
objecten

Selecteer instellingen voor het 
raster

1 Klik op het Infovenster  op de lay-outbalk.

1 Kies Weergave > Infovenster.

Door meerdere Infovensters te openen, kunt u eenvoudiger aan een lay-out werken. U kunt 
bijvoorbeeld het tabblad Gegevens van het ene infovenster weergeven en het tabblad Uiterlijk van 
het andere infovenster zodat u direct toegang hebt tot de opties op beide tabbladen. Als u nog een 
infovenster wilt openen, kiest u Weergave > Nieuw infovenster.
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Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen
FileMaker Pro biedt verschillende gereedschappen om u te helpen in de modus Lay-out 
nauwkeurig objecten te maken, hun grootte en vorm te wijzigen, en ze te verplaatsen en te 
positioneren.

Als u pagina-einden in de modus Lay-out wilt tonen of verbergen, kiest u Weergave > Pagina-
einden.

Opmerking   Raadpleeg de Help om het Infovenster te gebruiken voor de positionering van 
objecten.

Linialen

Als u de tekenlinialen weergeeft, wordt aan de rand van een lay-out een horizontale en verticale 
liniaal weergegeven. Op elke liniaal houden hulplijnen de positie van de aanwijzer bij wanneer u 
de aanwijzer in de lay-out verplaatst. 

1 Als u in de modus Lay-out de linialen wilt weergeven, kiest u Weergave > Linialen.

1 Als u de linialen wilt verbergen, kiest u opnieuw Weergave > Linialen.

Raster

Als u het raster weergeeft, verschijnt een reeks niet-afdrukbare, kruisende horizontale en verticale 
lijnen. Het raster lijnt objecten uit die u maakt, verplaatst, positioneert of waarvan u de grootte 
aanpast. Objecten worden "uitgelijnd" op het raster om u te helpen objecten nauwkeuriger te 
maken en te bewerken. Wanneer u de maateenheid verandert, worden de rasterlijnen 
automatisch aangepast.

Als u het raster wilt weergeven of verbergen, voert u een van deze stappen uit:

1 Klik in het Infovenster op het tabblad Positie. Schakel in het gebied Raster de optie Raster 
tonen in of uit.

1 Kies Weergave > Raster > Raster tonen. Als u het raster wilt verbergen, kiest u opnieuw 
Raster tonen.

Gidsen

Hulplijnen helpen u objecten uit te lijnen op dezelfde lay-out en over meerdere lay-outs heen.

1 Als u een verticale hulplijn wilt maken, sleept u vanaf de verticale liniaal. 

1 Als u een horizontale hulplijn wilt maken, sleept u vanaf de horizontale liniaal. 

Als de liniaal niet wordt weergegeven, kiest u Weergave > Linialen. 
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Dynamische hulplijnen

Wanneer u objecten sleept om ze in een lay-out te verplaatsen of te positioneren of hun grootte 
aan te passen, verschijnen dynamische hulplijnen naast of op de objecten om u te helpen ze 
nauwkeuriger te maken en te bewerken. Dynamische hulplijnen worden ook ‘uitgelijnd op’ de 
boven- en ondergrens en het middelpunt van objecten wanneer u ze verplaatst, of positioneert of 
de grootte ervan aanpast.

Dynamische 

 

Dynamische hulplijnen verschijnen ook wanneer u het toetsenbord gebruikt om objecten te 
verplaatsen, maar ze worden niet ‘uitgelijnd’ op objecten wanneer ze op deze manier verplaatst.

U gebruikt als volgt dynamische hulplijnen:

1 Als u dynamische hulplijnen wilt inschakelen, kiest u in de lay-outmodus op de menubalk 
Weergave > Dynamische hulplijnen.

1 Als u dynamische hulplijnen wilt uitschakelen, kiest u opnieuw Weergave > Dynamische 
hulplijnen.

Schermkopieën 

U kunt hulplijnen weergeven die u helpen lay-outs optimaal te ontwerpen voor de iPad, iPhone en 
gangbare desktopresoluties. U kunt ook schermkopieën met aangepaste afmetingen maken.

Als u een schermkopie wilt weergeven, klikt u op de pijl van Schermkopie  in de lay-outbalk 
en kiest u vervolgens een grootte uit de lijst. U kunt in dezelfde lay-out meer dan één schermkopie 
tegelijk weergeven. Als u een schermkopie wilt maken, kiest u Eigen grootte in het menu. 

Gidsen

Schermkopie

Linialen
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Objecten selecteren
Voordat u met een object in een lay-out kunt werken, moet u het object eerst selecteren in de lay-
outmodus. U ziet kleine vierkantjes, of handgrepen, rond het geselecteerde object.

Handgrepen rond een 
geselecteerd object

Opmerking   Als de selectiehandgrepen van een object worden weergegeven als  , is het 
object vergrendeld en kan het niet worden gewijzigd.

Als u een object wilt selecteren, klikt u op het Selectiegereedschap  in de statusbalk. De 
aanwijzer krijgt de vorm van een pijl. Voer een van de volgende handelingen uit:

Eén object Klik met de pijlaanwijzer op het object. (Als het object niet gevuld is, klikt u op de rand.)

Meerdere objecten 
tegelijk

Sleep de pijlaanwijzer om een selectievak te maken rondom de objecten. Het 
selectiekader hoeft de objecten niet volledig in te sluiten. U kunt ook tijdens het slepen Ctrl 
(Windows) of 2 (OS X) ingedrukt houden om te vermijden dat gedeeltelijk geselecteerde 
objecten in de selectie worden opgenomen.

Of: houd Shift ingedrukt en klik op elk afzonderlijk object. 

Alle objecten in de lay-
out

Kies Bewerken > Alles selecteren.

Alle objecten van 
hetzelfde type 
selecteren 
(bijvoorbeeld alle 
tekstobjecten of alle 
rechthoeken) 

Klik op het gereedschap voor het type object dat u wilt selecteren en kies vervolgens 
Bewerken > Alles selecteren. Met deze methode selecteert u geen knoppen.

Of klik met de pijlaanwijzer op een veld, houd Shift (Windows) of Option (OS X) ingedrukt 
en kies Bewerken > Alles selecteren (Windows) of Vorige selectie (OS X).

Alle velden Klik met de pijlaanwijzer op een veld, houd Shift (Windows) of Option (OS X) ingedrukt en 
kies Bewerken > Alles selecteren (Windows) of Vorige selectie (OS X).

Een portaal Klik met de pijlaanwijzer op de rand van het portaal of op een ander gebied van het portaal 
dat geen veld of object bevat.

Andere soorten 
objecten

Raadpleeg de Help.

Als u geselecteerde objecten wilt deselecteren, klikt u op een leeg gebied van de lay-out of op een 
gereedschap in de statusbalk. Of: houd Shift ingedrukt en klik op de geselecteerde objecten.

Als u dit wilt 
selecteren Doet u in de lay-outmodus het volgende
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Werken met velden in een lay-out
Nadat u velden aan een bestand hebt toegevoegd, kunt u de velden plaatsen in een lay-out, 
velden verwijderen, besturingsinstellingen bepalen voor gegevens die in velden worden ingevoerd 
en een opmaak voor de weergave van gegevens bepalen. 

Velden in een lay-out zijn objecten die u kunt selecteren, verplaatsen, vergroten, verkleinen en 
waarvan u de vorm kunt wijzigen. In de lay-outmodus verschijnt bij elk veld een veldnaam. Tevens 
bevat elk veld eigenschappen voor lettertype, -grootte en -stijl, uitlijning, regelafstand en kleur. 
Voor alle velden behalve containervelden worden tekstvoetlijnen weergegeven. Deze lijnen geven 
aan waar de gegevens verschijnen in de bladermodus. U kunt ze ook gebruiken als hulpmiddel 
bij het uitlijnen van de velden. 

Velden geven 
veldnamen weer

Tekstvoetlijn

Veldlabel

Opmerking   Zolang u geen veld hebt verwijderd uit de database, blijft het bestaan in de 
database, zelfs als het veld niet verschijnt in een lay-out. De gegevens van dat veld kunnen in 
berekeningen en resumés worden gebruikt.

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen
U kunt een veld net zo vaak als u maar wilt in elke lay-out plaatsen. (U kunt alleen gedefinieerde 
velden in een lay-out plaatsen. Raadpleeg "Velden maken en wijzigen" op pagina 46).

Afhankelijk van de positie waar u hetzelfde veld in de lay-out plaatst, krijgt u andere resultaten. 
Bijvoorbeeld:

1 Voeg een resuméveld toe aan een subresumégedeelte om totalen voor een groep gesorteerde 
records te berekenen en gebruik hetzelfde veld voor een algemeen resumégedeelte om de 
totalen voor alle records in een tabel te berekenen.

1 Voeg een veld toe aan het kop- of voetgedeelte om gegevens te herhalen voor de eerste record 
tot en met de laatste record op een pagina. (U kunt bijvoorbeeld het veld Achternaam toevoegen 
aan een kopgedeelte in een overzichtslijst.)

1 Voeg een gerelateerd veld rechtstreeks toe aan een lay-out om de veldwaarde te tonen in de 
eerste gerelateerde record of plaats het gerelateerde veld in een portaal om de waarden voor 
meerdere gerelateerde records weer te geven. (Een portaal is een lay-outobject dat records uit 
gerelateerde tabellen weergeeft.)
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Een veld in een lay-out plaatsen

1. Kies in de modus Lay-out de lay-out in het venstermenu Lay-out.

2. Voer één van de volgende handelingen uit:

1 Sleep een veld van het Veldgereedschap  in de statusbalk naar de lay-out. Wanneer u 
het veld naar de lay-out sleept, verschijnen er tekstvoetlijnen en een rand. Hiermee kunt u 
het veld uitlijnen met de andere objecten in de lay-out. Als het veld op de gewenste positie 
staat, laat u de muisknop los. 

1 Als u veldgegevens in een invoervak of keuzelijst, venstermenu, reeks selectievakjes, reeks 
keuzerondjes of kalender met keuzelijst wilt weergeven, klikt u op de pijl naast het 
Veld/besturingselement-gereedschap   (Windows) of klikt en houdt u de muisknop 
ingedrukt op het Veld/besturingselement-gereedschap   (OS X) en selecteert u 
vervolgens het type veld of besturingselement dat u wilt toevoegen aan de lay-out. Sleep de 
kruiscursor naar de gewenste positie om het veld te tekenen. Als u een invoerlijst voor het 
veld wilt opmaken en kiezen, raadpleegt u "Velden instellen om groepen selectievakjes en 
andere besturingselementen in een lay-out weer te geven" op pagina 80.

1 Klik op  in de lay-outbalk. Zie vervolgens "Velden maken en wijzigen in het 
dialoogvenster Veldkiezer" op pagina 49.

Opmerking   Als u een gerelateerd veld in een portaal plaatst, moet u dit in de eerste rij van 
het portaal plaatsen. Let erop dat elk veld in het portaal uit dezelfde gerelateerde tabel komt 
vanwaaruit het portaal is ingesteld om records weer te geven. 

3. Selecteer in het dialoogvenster Veld opgeven het veld dat u wilt plaatsen. 

Selecteer het 
veld dat u wilt 

toevoegen

Selecteer  als u de 
veldnaam als het 

veldlabel wilt gebruiken 

Kies de gewenste tabel 
als u een veld uit een 

andere tabel wilt 
plaatsen

Klik om het 
dialoogvenster 
Database beheren 
weer te geven

Als u een veld in een andere tabel wilt kiezen, kiest u de tabel uit de lijst met tabellen boven de 
lijst met velden. Selecteer vervolgens een veld in de lijst met velden. Of kies de optie Database 
beheren in de lijst met tabellen, of klik op  om een relatie of tabel te maken (raadpleeg 
"Relaties maken" op pagina 101). 

4. Selecteer Label maken om de veldnaam als tekst op te nemen in de lay-out.

5. Klik op OK.

De veldnaam verschijnt in het veld in de lay-out, tenzij u hebt ingesteld dat voorbeeldgegevens 
uit de huidige record moeten worden weergegeven (door Weergave > Tonen > Voorbeelden 
te kiezen). Velden uit gerelateerde tabellen verschijnen als ::Veldnaam (voorafgegaan door 
twee dubbele punten).
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Een veld vervangen door een ander veld

Dubbelklik in de lay-outmodus op het te vervangen veld, selecteer een andere veldnaam in het 
dialoogvenster Veld opgeven en klik vervolgens op OK.

Een veld uit een lay-out verwijderen

Klik in de lay-outmodus op het veld om het te selecteren en druk vervolgens op Backspace of 
Delete, of kies Bewerken > Wissen. Wanneer u een veld uit een lay-out verwijdert, worden het veld 
en de bijbehorende gegevens niet verwijderd uit de database. 

Velden instellen om groepen selectievakjes en andere besturingselementen in 
een lay-out weer te geven
U kunt velden zodanig opmaken dat ze worden weergegeven als invoervakken, keuzelijsten, 
venstermenu's, groepen selectievakje, groepen keuzerondjes en kalenders met een 
vervolgkeuzelijst. U kunt velden ook zodanig opmaken dat ze automatisch worden aangevuld met 
mogelijke overeenkomsten wanneer de gebruiker gegevens in het veld begint te typen. Al deze 
opties zijn een handige hulp bij de gegevensinvoer.

Gebruik bijvoorbeeld een groep keuzerondjes als u een invoerlijst met vaak gebruikte teksten, 
getallen, datums of tijdwaarden wilt weergeven. Bij de gegevensinvoer kunnen gebruikers dan 
kiezen uit de gedefinieerde waarden in plaats van de waarden zelf te typen.

Invoerlijst die aan het veld Categorie is gekoppeld

Kies bij de gegevensinvoer 
een van de waarden in de 
invoerlijst

Zo stelt u een veld zodanig in dat het als een venstermenu, groep selectievakjes of een ander 
besturingselement wordt weergegeven:

1. Selecteer het veld in de lay-outmodus.

1 Als het veld nog niet in de lay-out aanwezig is, leest u "Velden in lay-outs plaatsen en 
verwijderen" op pagina 78.

1 Als het veld nog niet is gedefinieerd, kiest u op de menubalk Bestand > Beheren > 
Database om een nieuw veld te definiëren.

2. Klik op Infovenster  op de lay-outbalk en klik vervolgens op Gegevens.

3. Kies in het gebied ‘Veld’ een optie bij Stijl besturingselementen. 

Wanneer u verschillende stijlen voor besturingselementen kiest, verschijnen in het Infovenster 
verschillende opties. U kunt bijvoorbeeld het pictogram kiezen dat de selectie van een 
selectievakje aangeeft.

4. Kies een invoerlijst in de lijst Waarden van.

Als u een invoerlijst wilt maken, klikt u op  naast de lijst Waarden van.

5. Kies opties voor de invoerlijst, indien gewenst. 
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6. Als u gegevens uit een ander veld wilt weergeven, klikt u op  naast de lijst Gegevens 
weergeven uit.

Selecteer in het dialoogvenster Veld opgeven het veld waaruit u gegevens wilt weergeven. 
Selecteer Label maken om de veldnaam als tekst op te nemen in de lay-out. Klik op OK.

7. Sla de lay-out op.

De plaats van gerelateerde velden bepalen 
Gerelateerde velden plaatst u rechtstreeks in de lay-out of in portalen.

1 Rechtstreeks in lay-outs: als u gegevens uit de eerste gerelateerde record wilt weergeven, 
plaatst u de gerelateerde velden rechtstreeks in de lay-out, zelfs wanneer meerdere records 
aan de relatiecriteria voldoen. (De eerste gerelateerde record die wordt weergegeven, wordt 
bepaald door het feit of in de relatie een sorteervolgorde is opgegeven. Raadpleeg "Relaties 
maken" op pagina 101 voor meer informatie.) 

1 In portalen: Als u de gegevens wilt weergeven uit alle gerelateerde records die voldoen aan 
de criteria van de relatie, plaatst u de gerelateerde velden in een portaal in een lay-out.

Opmerking   Voordat u gerelateerde velden in een lay-out plaatst, moet u een goed begrip 
hebben van de concepten die aan bod komen in hoofdstuk 4, "Werken met gerelateerde 
tabellen en bestanden".

Samenvoegvelden 
Gebruik samenvoegvelden om veldgegevens en tekst te combineren in documenten als 
standaardbrieven, etiketten, enveloppen en contracten. U maakt samenvoegvelden in 
tekstblokken, waardoor u statische tekst en veldgegevens samen kunt gebruiken.

Elke standaardbrief zal een ander adres en andere aanhef hebben

De grootte van samenvoegvelden wordt aangepast aan de hoeveelheid tekst in het veld voor elk 
record. Bijvoorbeeld:

1 Wanneer het samenvoegveld <<Voornaam>> zich tussen de tekst Beste en een komma 
bevindt (zoals in Beste <<Voornaam>>,), geeft FileMaker Pro in de modus Bladeren of 
Schermafdruk Beste Jeroen, weer als het veld Voornaam de naam Jeroen bevat.

1 Wanneer een samenvoegveld zich op een aparte regel bevindt (zoals een leeg veld 
Adresregel 2 op een adresetiket), verwijdert FileMaker Pro de lege regel uit het tekstblok. 
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FileMaker Pro gebruikt samenvoegvelden om lay-outs van het type Etiketten en Enveloppen te 
maken. Raadpleeg "Lay-outs voor etiketten en enveloppen maken" op pagina 64.

Opmerking   U kunt ook met een samenvoegvariabele gegevens weergeven. 

Veldgegevens opmaken in een lay-out
Gebruik veldopmaak in FileMaker Pro om te bepalen hoe tekst, getallen, datums, tijd en 
tijdstempels verschijnen in een lay-out, hoe resultaten worden weergegeven in berekening- en 
resumévelden en hoe afbeeldingen en bestandspictogrammen worden weergegeven in 
containervelden. Met de instellingen die u opgeeft, wijzigt u niet de gegevens zoals die in de 
database zijn opgeslagen. Elke keer dat u een veld in een lay-out plaatst, kunt u bovendien andere 
opmaakinstellingen opgeven (ongeacht of het veld zich in dezelfde of een andere lay-out bevindt). 
Als u bijvoorbeeld -5123 invoert in een getalveld, kunt u dit veld zodanig opmaken dat het op de 
ene plaats wordt weergegeven als -€5123,00 en op de andere als <5123>.

Raadpleeg het volgende gedeelte om opmaak voor tekst in te stellen. Raadpleeg de Help om 
opmaak voor getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- en containervelden in te stellen.

Tekstopmaak opgeven voor velden

U kunt voor elk veld een verzameling tekstkenmerken opgeven. Alle tekens in een veld van een 
bepaald type, inclusief herhalingen van herhalende velden, hebben hetzelfde lettertype en 
dezelfde lettergrootte, -stijl en -kleur, regelafstand en tab- en alinea-instellingen. 

In de bladermodus kunt u ook tekens in tekstvelden opmaken (bijvoorbeeld woorden 
onderstrepen of cursief weergeven om ze te benadrukken). In tegenstelling tot tekstopmaak die u 
opgeeft in de lay-outmodus, wordt deze opmaak opgeslagen met de gegevens en is de opmaak 
zichtbaar in elke lay-out waarin het veld wordt weergegeven.
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1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden.

2. Klik op het  Infovenster  in de lay-outbalk, klik op Uiterlijk geef vervolgens de opmaak voor 
het veld op.

Lettertype, stijl, grootte 
en kleur opgevenTekst markeren

Verticale en 
horizontale uitlijning, 

regelafstand en alinea-
inspringingen instellen

Tabpositie en -
uitlijning instellen

Typ een opvulteken 
voor tabposities

Opties specificeren 
voor tekstvoetlijnen

Tekst uitlijnen met 
keuzerondjes en 
selectievakjes

Opties in Infovenster voor tekst in Windows

3. Klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift

Als uw besturingssysteem geconfigureerd is om de invoer van Japanse tekst te ondersteunen, 
kunt u veld- en tekstobjecten die Japanse tekst bevatten zodanig opmaken dat de tekst in verticale 
richting wordt weergegeven. Bij het verticale schrift worden tekens van boven naar beneden 
weergegeven en gelezen, en worden de volgende kolommen verticaal van rechts naar links 
weergegeven. Dit kan handig zijn bij het afdrukken van adressen op etiketten. 

Wanneer u een of meer velden selecteert, en op de menubalk Opmaak > Tekstrichting > Naast 
elkaar (Alleen voor Aziatische tekst) kiest, worden de tekens in het veld 90 graden linksom 
geroteerd. De velden zelf worden niet geroteerd. Als u de geselecteerde velden wilt roteren, kiest 
u Ordenen > Roteren.

Afhankelijk van de manier waarop u de tekst wilt afdrukken, kunt u de paginarichting van de lay-
out wijzigen. Hiertoe kiest u Bestand > Printerinstelling (Windows) of Pagina-instelling (OS X) 
en stelt u de paginarichting in op staand of liggend. 
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Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten
U kunt zelf toestaan of beletten dat gegevens in een veld worden ingevoerd. U kunt bijvoorbeeld de 
invoer beperken voor velden met een volgnummer, zodat die velden niet kunnen worden gewijzigd. U 
kunt voor de modus Bladeren en Zoeken aparte opties voor gegevensinvoer instellen. Zo kunt u toch 
zoeken naar volgnummers, hoewel u ze niet kunt invoeren. 

Als u gegevensinvoer voor een veld toestaat, kunt u ook bepalen of de gehele inhoud van het veld 
wordt geselecteerd wanneer u in de blader- of zoekmodus in het veld klikt of het veld met de Tab-toets 
selecteert. Anders plaatst FileMaker Pro de invoegpositie achter het laatste teken in het veld.

1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden.

2. Klik op Infovenster  op de lay-outbalk en klik vervolgens op Gegevens.

3. Selecteer in het onderdeel Werking de volgende opties voor Veldinvoer:

Invoer in een veld in de bladermodus beletten Schakel Bladeren uit.

Invoer in een veld in de zoekmodus beletten Schakel Zoeken uit.

De inhoud van het hele veld selecteren wanneer u in het 
veld komt

Kies Volledige inhoud selecteren bij selecteren 
van veld.

Werken met lay-outgedeelten
De lay-outs in FileMaker Pro zijn verdeeld in lay-outgedeelten. Dat zijn gebieden in een lay-out 
waarmee wordt bepaald hoe gegevens in een veld worden verwerkt en weergegeven. Zo kunt u 
met behulp van lay-outgedeelten bepalen of gegevens in FileMaker Pro:

1 eenmaal voor elk record worden afgedrukt

1 alleen boven aan de pagina worden afgedrukt

1 alleen voor of na groepen met gesorteerde records worden afgedrukt (om bijvoorbeeld 
subtotalen voor elke groep records op te nemen).

Elke lay-out moet minimaal één onderdeel hebben. Lay-outgedeelten kunnen velden, portalen, 
knoppen, tekst, grafieken en andere objecten bevatten. In de lay-outmodus geven horizontale 
lijnen de scheiding tussen lay-outgedeelten (gedeeltegrenzen) aan en verschijnen de 
gedeeltelabels in de linkermarge van de lay-out of rechtstreeks in het gedeelte boven de 
gedeeltegrens. 

Gedeelten zijn toegewezen stijlen die door het thema van de lay-out worden gedefinieerd. U kunt 
het Infovenster gebruiken om gedeeltestijlen aan te passen.

In de wizard Lay-out/rapport maken worden automatisch de juiste gedeelten gemaakt voor de lay-
out die u hebt geselecteerd. Nadat u de wizard hebt uitgevoerd, kunt u desgewenst lay-
outgedeelten toevoegen, wijzigen of verwijderen. (Raadpleeg "Lay-outs en rapporten maken" op 
pagina 59).

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk



Hoofdgedeelte 

Kopgedeelte 

Subresumé 

Algemeen 
resumége-

deelte na

Voetgedeelte 

Verkooprapport

Onder het hoofdgedeelte resumeert een 
subresumé gegevens voor elke groep records 
die op het splitsveld (Verkoper) zijn gesorteerd

Algemeen resumégedeelte na 

Voetgedeelte Favoriete bakkerij Vertrouwelijk Juni 2014

Verkoper Artikel Aantal Totaalprijs

David Michiels FB3 1 € 3,95
David Michiels FB4 1 € 17,50
David Michiels FB1 2 € 19,90
David Michiels FB5 3 € 52,50

Totaal € 93,85

Sophie Tebben FB6 2 € 39,00
Sophie Tebben FB7 5 € 77,50
Sophie Tebben FB2 2 € 45,00

Totaal € 161,50

Algemeen totaal € 255,35

Gedeeltelabels 
verticaal of 
horizontaal 
weergeven
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Typen lay-outgedeelten
In de volgende tabel zijn de verschillende typen lay-outgedeelten beschreven.

Bovenste 
navigatiegedeelte

Verschijnt boven aan elk scherm en kan knoppen of andere besturingselementen bevatten. 
Schuiven of in- en uitzoomen in dit gedeelte is niet mogelijk en het gedeelte wordt in de modus 
Schermafdruk niet afgedrukt of weergegeven. Velden die worden toegevoegd aan het 
bovenste navigatiegedeelte gebruiken gegevens uit de huidige record. U kunt slechts één 
bovenste navigatiegedeelte in een lay-out hebben.

Titelkopgedeelte Verschijnt één keer boven aan het eerste scherm of de eerste pagina en vervangt het 
eventuele gewone kopgedeelte (indien er een is opgegeven). In rapporten gebruikt u dit 
gedeelte om een afzonderlijke titelpagina af te drukken. U kunt slechts één titelkopgedeelte 
hebben in een lay-out.

Kopgedeelte Verschijnt boven aan elk scherm of elke pagina, tenzij u een titelkopgedeelte hebt opgegeven. 
In dat geval verschijnt het titelkopgedeelte op de eerste pagina. Gebruik deze voor titels of 
kolomkoppen (in rapporten met kolommen). U kunt slechts één kopgedeelte hebben in een lay-
out.

Hoofdgedeelte Elk object dat u in het hoofdgedeelte plaatst, waaronder velden, tekstobjecten en 
afbeeldingen, verschijnt één keer voor elke record in de gevonden reeks. U kunt slechts één 
hoofdgedeelte hebben in een lay-out.

Voetgedeelte Verschijnt onder aan elk scherm of elke pagina, tenzij u een titelvoetgedeelte hebt toegevoegd. 
U kunt slechts één voetgedeelte hebben in een lay-out.

Titelvoetgedeelte Verschijnt één keer onder aan het eerste scherm of de eerste pagina en vervangt het gewone 
voetgedeelte (indien er een is opgegeven). U kunt slechts één titelvoetgedeelte hebben in een 
lay-out.

Onderste 
navigatiegedeelte

Verschijnt onder aan elk scherm en kan knoppen of andere besturingselementen bevatten. 
Schuiven of in- en uitzoomen in dit gedeelte is niet mogelijk en het gedeelte wordt in de modus 
Schermafdruk niet afgedrukt of weergegeven. Velden die worden toegevoegd aan het 
onderste navigatiegedeelte gebruiken gegevens uit de huidige record. U kunt slechts één 
onderste navigatiegedeelte in een lay-out hebben.

Als u resumégegevens zoals subtotalen, algemene totalen, gemiddelden en tellingen wilt 
opnemen, plaatst de wizard resumévelden in resumégedeelten van de lay-out. Als u een rapport 
wilt wijzigen om resumégegevens toe te voegen, kunt u resumévelden in resumégedeelten van 
de lay-out plaatsen (raadpleeg "Resumévelden maken" op pagina 53). 

Resumégedeelten omvatten algemene resumé- en subresumégedeelten. 

1 Een algemeen resumégedeelte bevat gewoonlijk een of meer resumévelden waarin informatie, 
bijvoorbeeld totalen, wordt weergegeven over de records die worden doorgebladerd.

1 Een subresumégedeelte bevat gewoonlijk een of meer resumévelden waarin "subresumé"-
informatie, bijvoorbeeld subtotalen, wordt weergegeven voor een deelverzameling van records. 
De records zijn gegroepeerd (gesorteerd) op basis van waarden in een ander veld, het 
zogeheten splitsveld. Telkens als de waarde in het splitsveld wijzigt, maakt FileMaker Pro een 
resumé van de waarden in dat veld voor alle records en geeft het de samengevatte gegevens 
weer in de modi Bladeren en Schermafdruk of wanneer gegevens als een rapport worden 
afgedrukt. Om bijvoorbeeld het aantal artikelen in voorraad per product weer te geven, plaatst 
u het veld Productnaam in een subresumégedeelte en de velden Productnaam en Voorraad in 
het hoofdgedeelte.

Lay-outgedeelte Beschrijving



Plaats het splitsveld Productnaam in een 
subresumégedeelte in de modus Lay-out

Het aantal artikelen voor 
elk product in voorraad 
wordt weergegeven in 
de modi Bladeren en 
Schermafdruk of 
wanneer gegevens als 
een rapport worden 
afgedrukt
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Subresumégedeelten verschijnen in de tabelweergave en de lijstweergave wanneer zij zijn 
gesorteerd op splitsvelden en worden dynamisch bijgewerkt wanneer gegevens in het bestand 
worden gewijzigd.
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Grafieken maken en bewerken
U kunt in FileMaker Pro verschillende typen grafieken maken om gegevens grafisch te 
vergelijken. Bedenk voordat u een grafiek maakt, om wat voor gegevensvergelijking het feitelijk 
gaat, en kies vervolgens het FileMaker Pro-grafiektype dat die vergelijking duidelijk toont. 

Kolomdiagram 
(verticaal) of 
staafdiagram 
(horizontaal)

Stijgingen en dalingen vergelijken of hoogst met laagst, hoe veel en hoe vaak. Toon 
bijvoorbeeld de maandelijkse verkoopcijfers voor verschillende producten.

Gestapelde 
kolomdiagram (verticaal) 
of gestapelde 
staafdiagram 
(horizontaal)

Onderdelen vergelijken ten opzichte van het geheel. Vergelijk bijvoorbeeld de jaaromzet 
van verschillende jaren.

Positieve/negatieve 
kolomdiagram

Positieve en negatieve waarden vergelijken. Vergelijk bijvoorbeeld inkomsten met 
verliezen.

Cirkeldiagram Percentages van afzonderlijke delen binnen een geheel vergelijken. Toon bijvoorbeeld 
het procentueel aandeel van elk verkocht product binnen de totale verkoop.

Lijndiagram Gegevens weergeven die na verloop van tijd veranderen, zoals historische financiële 
gegevens.

Vlakdiagram Trendgegevens vergelijken die geleidelijk aan veranderen, en daarbij de hoogste en 
laagste waarden en de beweging tussen gegevenspunten in kaart brengen. Toon 
bijvoorbeeld verkooptotalen of -gemiddelden.

Spreidingsdiagram X- en Y-coördinaten uitzetten als individuele waarden om correlatiepatronen te 
onthullen. Vergelijk bijvoorbeeld de beoogde wachttijd met de werkelijke wachttijd in een 
callcenter.

Bellendiagram Individuele gegevenspunten vergelijken volgens grootte. Vergelijk bijvoorbeeld het 
marktaandeel door in elk gegevenspunt het aantal verkochte producten in kaart te 
brengen, alsook de omzet per product en het percentage van de totale verkoop.

Een diagram maken
De volgende stappen beschrijven hoe u een snelgrafiek maakt die FileMaker Pro voor u opstelt 
op basis van de velden die u in de modus Bladeren hebt geselecteerd. Wanneer u een snelgrafiek 
maakt, stelt FileMaker Pro de grafiek op op basis van de geselecteerde velden, het veldtype, de 
inhoud van het actieve veld en de sorteervolgorde die u hebt opgegeven. 

Opmerking   U kunt ook diagrammen maken in de lay-outmodus.

Het volgende voorbeeld beschrijft hoe u een diagram kunt maken die het aantal klanten kan 
berekenen en vergelijken in elk bedrijf dat bij uw bedrijf een account heeft.

1. Open het bestand waaraan u het diagram wilt toevoegen en schakel dan over naar de 
tabelweergave.

Gebruik Om dit te doen
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2. Sorteer de kolom met de gegevens die u in kaart wilt brengen.

Als u bijvoorbeeld de bedrijven van uw klanten in kaart wilt brengen, klikt u met de 
rechtermuisknop op de kolom Bedrijf en kiest u Oplopend sorteren. 

3. Sorteer de kolom met de gegevens die u wilt vergelijken.

Als u bijvoorbeeld het aantal klanten in elk bedrijf wilt vergelijken, klikt u met de 
rechtermuisknop op de kolom Achternaam en kiest u Grafiek > Achternaam per bedrijf in 
grafiek uitzetten.

Het dialoogvenster Grafiek instellen dat verschijnt, bevat een voorbeeld van een kolomdiagram 
dat het aantal klanten in elk bedrijf weergeeft.

Voorbeeld van grafiek

Geef het grafiektype en 
de gegevensreeksen op

Geef de records op die u in 
de grafiek wilt uitzetten

Wanneer u de instellingen 
in het Infovenster wijzigt, 

wordt het voorbeeld 
bijgewerkt

Wijzig het uiterlijk 
van het diagram

4. U kunt aan de rechterzijde in het Infovenster instellingen selecteren om de grafiek te wijzigen 
en een voorbeeld van het resultaat van uw wijzigingen bekijken in het dialoogvenster Grafiek 
instellen.

Een titel aan de grafiek toevoegen Wanneer de Grafiekopties zijn weergegeven typt of wijzigt 
u voor Titel de grafiektitel of klikt u op  om een titel op te 
geven. Bijvoorbeeld "Accounts per bedrijf".

Een grafiektype kiezen en de gegevensreeksen 
opgeven

Kies voor Type een grafiektype. Kies bijvoorbeeld Cirkel.

Wijzig gegevenslabels, toon of verberg 
maatstreepjes en stel de schaal voor de 
maatstreepjes in (indien van toepassing), en maak 
gegevens op

Selecteer extra grafiekopties. Selecteer bijvoorbeeld 
Legenda tonen, Waarden in grafiek tonen en 
Percentages.

Wijzig het kleurenschema, de legenda of 
lettertypen in de grafiek

Klik op Stijlen en voer uw wijzigingen door. Selecteer 
bijvoorbeeld Schaduw – 3D als grafiekstijl, Aarde als 
kleurenschema en Arial boldface black als lettertype.

Geef op welk type gegevens de grafiek gebruikt 
(records in de gevonden reeks, gescheiden records 
of gerelateerde records)

Klik op Gegevensbron en kies een gegevensbron. Kies 
bijvoorbeeld Huidige gevonden reeks.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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5. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten in de lay-outbalk.

Grafiek in een lay-out in de bladermodus

Een grafiek bewerken

1. Kies in het venstermenu voor lay-outs de lay-out die de grafiek bevat. 

2. Schakel over naar de lay-outmodus en dubbelklik op de grafiek.

3. Breng in het dialoogvenster Grafiek instellen de gewenste wijzigingen aan in het Infovenster.

4. Klik op Gereed om het dialoogvenster Grafiek instellen te sluiten.

5. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten in de lay-outbalk.



Hoofdstuk 4 
Werken met gerelateerde tabellen en bestanden

In dit hoofdstuk worden de basistechnieken voor de volgende taken beschreven:

1 een relationele database plannen

1 relaties maken en bewerken

1 opzoekdefinities maken en bewerken.

FileMaker Pro maakt gebruik van gerelateerde tabellen als basisstructuur voor relationele databases 
en opzoekdefinities. Met relationele databases kunt u op dynamische wijze gegevens uit andere 
tabellen gebruiken, zodat u de gegevens op de ene locatie kunt wijzigen en uw wijzigingen overal 
worden aangepast waar de gerelateerde gegevens verschijnen. Met opzoekdefinities kunt u gegevens 
tussen tabellen kopiëren en plakken. Nadat u de opgezochte gegevens hebt ingevoegd, verandert 
deze informatie niet meer tenzij u de gegevens bewerkt of in FileMaker Pro de informatie opnieuw 
opzoekt.

Gebruik relationele databases als u:

1 U wilt gegevens uit een andere (of de huidige) tabel in de meest actuele staat weergeven en 
gebruiken. Geef bijvoorbeeld gegevens in gerelateerde velden weer wanneer u de huidige 
gegevens uit een gerelateerde tabel nodig hebt, zoals de huidige prijs van een artikel. Wanneer de 
gegevens in de gerelateerde records veranderen, worden deze wijzigingen ook in de huidige tabel 
weergegeven.

1 Gegevens efficiënt en flexibel wilt instellen en beheren. In plaats van verschillende databasetabellen 
of -bestanden te maken waarin dezelfde gegevens vaker voorkomen, slaat u de gegevens één keer 
afzonderlijk op en maakt u gebruik van relaties om de beide groepen gegevens beschikbaar te 
maken. U hoeft de gegevens dan maar op één plaats te wijzigen. Hierdoor komen gegevens niet 
meer dubbel voor en neemt de nauwkeurigheid van uw gegevens toe. 

1 U wilt schijfruimte besparen. Dit doet u door gegevens op slechts één plaats op te slaan.

Gebruik opzoekdefinities als u gegevens uit een gerelateerde tabel wilt kopiëren en bewaren zoals ze 
zijn gekopieerd, zelfs wanneer de gerelateerde gegevens veranderen. Gebruik bijvoorbeeld een 
opzoekdefinitie om de prijs van een artikel bij de aankoop naar een tabel Facturen te kopiëren. Zelfs 
wanneer de prijs in de gerelateerde tabel verandert, blijft de prijs in de tabel Facturen ongewijzigd.

FileMaker Pro heeft ook toegang tot gegevens die in andere FileMaker Pro-bestanden en in externe 
ODBC-gegevensbronnen zijn opgeslagen, zodat u gegevens in uw FileMaker Pro-bestand kunt 
combineren met gegevens uit deze externe bronnen. U kunt met gegevens werken in SQL-databases 
die informatie delen via ODBC. U kunt in FileMaker Pro ook extra velden gebruiken om berekeningen 
en resumébewerkingen uit te voeren op gegevens die in ODBC-gegevensbronnen zijn opgeslagen. 
Zie "Werken met externe gegevensbronnen" op pagina 119 voor meer informatie over het gebruik van 
FileMaker Pro met externe gegevensbronnen.

Voor informatie over oplossingen raadpleegt u "Een oplossing plannen" op pagina 39.

Opmerking   Raadpleeg de Help voor gedetailleerde en uitgebreide informatie en stapsgewijze 
procedures over het gebruik van FileMaker Pro. 
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Relaties
Een relatie is een krachtige methode om uw gegevens te structureren en te organiseren. Met 
behulp van relaties kunt u gegevens in een of meer tabellen samenvoegen op basis van 
gemeenschappelijke veldwaarden, verschillende veldwaarden of een vergelijking van de waarden 
in twee of meer velden.

Nadat u een relatie hebt gedefinieerd, kunt u de gegevens uit de gerelateerde tabel op de 
volgende manieren weergeven:

12Klantnummer

TebbenAchternaam

12Klantnummer

TebbenAchternaam

12Klantnummer

TebbenAchternaam

Opzoekdefinities kopiëren gegevens uit de gerelateerde tabel naar 
de huidige tabel

In relationele databases wordt de gerelateerde tabel alleen 
weergegeven in de huidige tabel, niet gekopieerd

12Klantnummer

TebbenAchternaam

Huidige tabel Gerelateerde tabel

Huidige tabel Gerelateerde tabel

1 Ontwerp een relationele database. Deze bestaat uit een of meer afzonderlijke tabellen die 
samen alle gegevens bevatten die u nodig hebt. Gegevens komen altijd slechts in één tabel 
tegelijk voor. U kunt deze gegevens echter vanuit elke gerelateerde tabel opvragen en erin 
weergeven. U kunt al uw gerelateerde gegevens wijzigen en de wijzigingen die u aanbrengt, 
worden doorgevoerd op alle plaatsen waar de gerelateerde gegevens worden gebruikt.

1 Definieer een opzoekdefinitie om gegevens uit een gerelateerde tabel naar een veld in de 
doeltabel te kopiëren. De gekopieerde gegevens zijn nu opgeslagen op twee locaties, alsof u 
de gegevens hebt gekopieerd en in een doelveld hebt geplakt. De opgezochte gegevens zijn 
bijgewerkt op het ogenblik dat u ze kopieert, maar na het kopiëren zijn dit statische gegevens, 
tenzij de informatie automatisch wordt opgezocht of u de zoekopdracht zelf opnieuw uitvoert.
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Een database voor een bakkerij heeft bijvoorbeeld mogelijk deze tabellen: een tabel Producten, waarin 
de producten van de bakkerij en hun actuele prijzen worden bijgehouden; een tabel Klanten, waarin 
klantengegevens worden opgeslagen, zoals namen en contactgegevens; een tabel Facturen, waarin 
alle bestellingen worden bijgehouden; en een tabel Artikelen, waarin verkoopgegevens worden 
opgeslagen voor elke regel van de factuur, met inbegrip van het product dat wordt verkocht en de 
verkoopprijs ervan. Aangezien facturen een combinatie vormen van dynamische en statische 
gegevens, gebruikt u zowel gerelateerde databases als opzoekdefinities om uw gegevens weer te 
geven. De records uit de tabel Artikelen worden dynamisch weergegeven, in een portaal van de lay-
out Facturen, maar de werkelijke verkoopprijs voor elk artikel wordt ingevuld door een opzoekdefinitie 
uit te voeren, zodat de totaalbedragen op de factuur historisch gezien altijd juist zijn, ook wanneer de 
prijzen in de toekomst zouden worden gewijzigd.

Tabel Facturen

003Factuurnummer

16-10-12Datum

3Klantnummer

FB7
Eenheidsprijs 

Vruchtencake € 15,50
FB2 Chocoladecake € 22,50

Willems

€ 38,00TotaalTabel Klanten

3

WillemsAchternaam

408-555-3456Telefoon

Productcode Productnaam
FB7 Vruchtencake
FB2 Chocoladecake

Tabel Producten

FB7Productcode

VruchtencakeProductnaam

Bakkerij-
code Locatie
B20

Verzenden vanuit
Frankrijk Parijs

B46 Italië Rome

Records uit de tabel 
Artikelen, 

weergegeven in een 
portaal

Klantnummer

Achternaam

Productcode Productnaam

U maakt een relationele database door een relatie tussen twee velden te definiëren, die we de 
vergelijkingsvelden noemen. Deze velden kunnen zich in verschillende tabellen bevinden, maar 
kunnen ook in dezelfde tabel staan (een zogeheten interne relatie U) kunt de gerelateerde gegevens 
opvragen wanneer de waarde in de vergelijkingsvelden aan de ene zijde van de relatie overeenstemt 
met een waarde in de vergelijkingsvelden aan de andere zijde van de relatie, afhankelijk van de 
vergelijkingscriteria die u voor deze relatie hebt gedefinieerd.

Nadat u een relatie hebt gemaakt, kunt u de velden van de gerelateerde tabel gebruiken net zoals u 
de velden van de huidige tabel zou gebruiken: om gegevens weer te geven in een lay-out, als 
onderdeel van een berekeningsformule, in een script, als een vergelijkingsveld voor een andere 
relatie, enz. U kunt in alle modi met de gegevens in de gerelateerde velden werken (als u over de juiste 
toegangsprivileges beschikt) wanneer u met records in de huidige tabel werkt.

Wanneer u gerelateerde gegevens in een portaal weergeeft, worden de waarden van alle gerelateerde 
records weergegeven. Wanneer het gerelateerde veld zich niet in een portaal bevindt, wordt de 
waarde van de eerste gerelateerde record weergegeven.
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Specifieke termen voor relationele databases
Voordat u met relationele databases en opzoekdefinities begint te werken, moet u een goede 
kennis hebben van een aantal termen. Die termen worden toegelicht in de volgende tabel. 

Term Beschrijving

Huidige tabel Voor relationele databases is dat de tabel waarin u op dat ogenblik werkt.

Bij opzoekdefinities is dat de tabel waarnaar de gegevens worden gekopieerd.

Externe tabel Een tabel buiten het huidige bestand, in een ander bestand.

Doelveld voor 
opzoeken (alleen 
voor 
opzoekdefinities) 

Het veld in een tabel waarnaar u gegevens wilt kopiëren bij een opzoekdefinitie.

Bronveld voor 
opzoekdefinities 
(alleen voor 
opzoekdefinities) 

Het veld in de gerelateerde tabel dat de gegevens bevat die u bij een opzoekdefinitie wilt 
kopiëren.

Vergelijkingsveld Een veld in de huidige tabel en een veld in een gerelateerde tabel die elk een waarde bevatten 
die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot overeenkomende records. (Een vergelijkingsveld 
wordt ook wel een sleutelveld genoemd.) Voor elke relatie selecteert u één of meer 
vergelijkingsvelden in elke tabel.

Voor relationele databases moeten waarden in vergelijkingsvelden op een bepaalde manier 
overeenkomen om een relatie tussen de bestanden tot stand te brengen. Raadpleeg 
"Vergelijkingsvelden voor relaties" op pagina 95.

Voor een opzoekdefinitie hoeven de waarden in de vergelijkingsvelden niet gelijk te zijn om 
overeen te komen.

Portaal Een lay-outobject dat records uit gerelateerde tabellen weergeeft. Portalen geven gegevens 
uit gerelateerde velden weer in rijen (één record per rij). 

Gerelateerd veld Een veld in de ene tabel dat gerelateerd is aan een veld in een andere tabel (of aan een ander 
veld in dezelfde tabel). Als tussen twee tabellen een relatie is gedefinieerd (zelfs via een 
andere tabel), kunt u vanuit de ene tabel toegang krijgen tot gegevens in velden in de andere 
tabel.

Gerelateerde 
record

Een record in de gerelateerde tabel waarvan het vergelijkingsveld (volgens de gebruikte 
relatie) een waarde bevat die overeenkomt met de waarde in het vergelijkingsveld van een 
andere tabel.

Gerelateerde tabel Bij relationele databases is dit de tabel die de gegevens bevat die u wilt opvragen en waarmee 
u wilt werken in de huidige tabel.

Bij opzoekdefinities is dit de tabel die de gegevens bevat die moeten worden gekopieerd.

Een tabel kan ook aan zichzelf worden gerelateerd. Dat is een zogeheten interne relatie.

Relationele 
operatoren

In de relatiegrafiek zijn operatoren de symbolen die de criteria definiëren voor overeenkomsten 
tussen één paar of meerdere paren velden in twee tabellen. Deze zijn onder andere: is gelijk aan 
(=), is niet gelijk aan (), is groter dan (>), is groter dan of gelijk aan (), is kleiner dan (<), is kleiner 
dan of gelijk aan () en alle rijen of het cartesisch product (X).

Relatie Relaties bieden toegang tot gegevens van de ene tabel vanuit een andere tabel. Relaties 
kunnen een record in de ene tabel koppelen aan een record in een andere tabel, één record 
koppelen aan vele andere records, of alle records in de ene tabel koppelen aan alle records 
in een andere tabel, afhankelijk van de criteria die u opgeeft bij het maken van de relatie in de 
relatiegrafiek. (Een relatie wordt ook wel koppeling of samenvoeguitdrukking genoemd.)
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De relatiegrafiek
Wanneer u in de relatiegrafiek met tabellen werkt, organiseert u de weergave van uw gegevens. 
Tabellen die in de relatiegrafiek worden weergegeven, kunnen zich bevinden in het actieve 
FileMaker Pro-bestand, in een extern FileMaker Pro-bestand of in een externe ODBC-gegevensbron.

Elke vermelding van een tabel in de relatiegrafiek vormt een afzonderlijke weergave van uw gegevens. 
Wanneer u twee tabellen samenvoegt, gebruikt u eigenlijk de twee bestaande weergaven om een 
derde weergave te vormen. Wanneer u tabellen aan uw relatie toevoegt, wordt elke volgende tabel 
voorgesteld door een extra reeks criteria waaraan moet worden voldaan voordat toegang wordt 
verleend tot de gerelateerde gegevens in die relatie.

U kunt een relatie definiëren tussen twee willekeurige tabellen in de relatiegrafiek, maar de relatie mag 
geen cyclus of gesloten lus tussen de tabellen vormen. Met andere woorden, elke reeks relaties moet 
een begintabel en een eindtabel hebben en deze twee tabellen moeten verschillende tabellen zijn.

Omdat elke relatie aanvullende criteria oplegt, moet u goed letten op de context in de relatiegrafiek. 
De context is het punt in de grafiek waaruit een relatie wordt geëvalueerd. Omdat een grafiek nooit een 
lus vormt, worden uw gegevens op elke positie in de grafiek telkens vanuit een ander perspectief 
bekeken.

Aangezien u in FileMaker Pro geen lussen in de relatiegrafiek kunt vormen, genereert FileMaker Pro 
een nieuwe vermelding van de tabel met een unieke naam telkens wanneer u probeert een cyclus te 
maken. Een nieuwe vermelding van de tabel functioneert zoals elk ander element in de grafiek, zodat 
u met de nieuwe relatie kunt blijven werken.

Vergelijkingsvelden voor relaties
Wanneer u een relatie tussen tabellen maakt, kiest u in elke tabel een of meer velden als 
vergelijkingsvelden. Vergelijkingsvelden hebben doorgaans gemeenschappelijke waarden. In een 
typische relatie is een record in een bepaalde tabel gerelateerd aan records in een andere tabel die 
een gemeenschappelijke waarde in het vergelijkingsveld bevatten. 

Een tabel Klanten en een tabel Facturen kunnen bijvoorbeeld elk het veld Klantnummer bevatten om 
op een unieke wijze elke klant en aankoop aan te duiden. Als de twee tabellen aan elkaar zijn 
gerelateerd op basis van het vergelijkingsveld Klantnummer, kan een record in de tabel Klanten een 
portaal weergeven waarin elke factuur met een overeenkomend Klantnummer wordt weergegeven, en 
kunnen in de tabel Facturen op elke factuur met hetzelfde Klantnummer de vaste gegevens van de 
klant worden getoond.

De vergelijkingsvelden die in een relatie worden gebruikt, kunnen andere namen hebben. 
Vergelijkingsvelden kunnen van elk type zijn, behalve een container- of resuméveld. 

Relatiegrafiek Op het tabblad Relaties van het dialoogvenster Database beheren kunt u de vermeldingen 
zien van tabellen in het huidige bestand en tabellen uit alle externe, gerelateerde 
databasebestanden. In deze relatiegrafiek maakt u een relatie tussen tabellen en wijzigt u 
relaties tussen velden in verschillende tabellen.

Wanneer u een nieuwe tabel maakt, verschijnt in de relatiegrafiek een visuele voorstelling, of 
vermelding, van de tabel. U kunt van dezelfde tabel meerdere vermeldingen (met unieke 
namen) opgeven zodat u in de grafiek met complexe relaties kunt werken.

Bronbestand Het bestand waaruit u een tabel wilt toevoegen aan de relatiegrafiek.

Brontabel De tabel waarop één of meer tabellen in de relatiegrafiek zijn gebaseerd. De brontabel is de 
tabel die gedefinieerd is op het tabblad Tabellen van het dialoogvenster Database beheren.

Term Beschrijving
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Soorten relaties
Wanneer u twee tabellen samenvoegt door middel van een relatie, geeft u criteria op die in 
FileMaker Pro worden toegepast wanneer gerelateerde records worden weergegeven of opgevraagd.

Uw criteria kunnen eenvoudig zijn, zoals een vergelijkingsveld in Tabel A met een veld in Tabel B, of 
complex. Een complexere relatiedefinitie geeft doorgaans een beperktere reeks gerelateerde records 
als resultaat. In complexe relaties worden bijvoorbeeld aan één van de beide zijden van de relatie 
meerdere vergelijkingsvelden gebruikt, worden vergelijkingsvelden vergeleken met behulp van 
operatoren die nagaan hoe de waarden ten opzichte van elkaar verschillen of wordt gebruikgemaakt 
van berekende vergelijkingsvelden.

Eenzijdige relaties

In een eenzijdige relatie worden de gegevens in het ene veld vergeleken met de gegevens in een 
ander veld.

Zo wordt een record in een van de tabellen bijvoorbeeld gerelateerd aan een andere record uit de 
andere tabel wanneer de waarden in Tekstveld A en Tekstveld B identiek zijn.

Vergelijkingsveld Vergelijkingsveld

Gebruik een eenzijdige relatie om twee tabellen in een relatie aan elkaar te koppelen op basis van 
één gemeenschappelijke waarde, bijvoorbeeld een serie- of klantnummer. In het volgende 
voorbeeld bevat de database twee tabellen: Klanten, waarin namen en adressen worden 
opgeslagen, en Contactgegevens, waarin telefoonnummers en typen telefoonnummers (zoals 
werk, privé, fax, enzovoort) en e-mailadressen worden opgeslagen. De gegevens zijn opgesplitst 
in twee afzonderlijke tabellen omdat elke klant meerdere telefoonnummers en e-mailadressen kan 
hebben. 

De tabellen bevatten de volgende velden:

Tabel Veldnaam Opmerking

Klanten Klantnummer Een veld van het veldtype Getal, met automatische invoer 
van een volgnummer. Dit is het vergelijkingsveld voor de 
tabel Klanten 

Voornaam Tekstveld

Achternaam Tekstveld

Adres 1 Tekstveld

Plaats Tekstveld

Toestand Tekstveld

Land Tekstveld
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Het veld Klantnummer is het vergelijkingsveld in de relatie tussen de twee tabellen. Voor het veld 
Klantnummer in de tabel Klanten is de veldoptie zo ingesteld dat automatisch een volgnummer 
wordt toegewezen, zodat elke record in de tabel Klanten een unieke identificatiecode bevat. In de 
tabel Contactgegevens is het Klantnummer gewoon een getalveld.

Vergelijkingsveld Vergelijkingsveld

Aangezien de relatie zo is gedefinieerd dat nieuwe gerelateerde records in de tabel 
Contactgegevens kunnen worden gemaakt, zal het Klantnummer uit een klantrecord automatisch 
worden ingevoegd in het veld Klantnummer in de tabel Klanten in elke nieuwe gerelateerde 
record. Op die manier kunt u meerdere records in de tabel Contactgegevens relateren aan één 
record in de tabel Klanten. 

U kunt dan een portaal toevoegen aan de tabel Contactgegevens in de lay-out Klant. Wanneer u 
in een lege portaalrij in de tabel Klanten een telefoonnummer of een e-mailadres invoert, maakt 
FileMaker Pro in de tabel Contactgegevens een gerelateerde record voor dat telefoonnummer of 
e-mailadres.

Meerzijdige relaties

In een meerzijdige relatie gebruikt u meerdere vergelijkingsvelden. Daardoor worden in 
FileMaker Pro meer criteria geëvalueerd voordat de overeenkomende gerelateerde records 
kunnen worden samengevoegd. Bij een meerzijdige relatie worden in FileMaker Pro de waarden 
van elk vergelijkingsveld aan elke zijde van de relatie met elkaar vergeleken in de volgorde waarin 
de velden zijn weergegeven. Dit is een zogeheten AND-vergelijking (EN). Voor elk 
vergelijkingsveld moet in de andere tabel een overeenkomende waarde worden aangetroffen 
(anders worden de records niet aan elkaar gekoppeld).

Vergelijkingsvelden Vergelijkingsvelden

Contactpersonen Telefoonnummer Tekstveld

Type telefoon Tekstveld

E-mailadres Tekstveld

Type e-mail Tekstveld

Klantnummer Een veld van het veldtype Getal. Dit is het vergelijkingsveld in 
de tabel Contactgegevens 

Tabel Veldnaam Opmerking



Hoofdstuk 4  |  Werken met gerelateerde tabellen en bestanden 98

In deze relatie zijn zowel TekstveldA als GetalveldA vergelijkingsvelden voor TabelB. Een record 
in TabelA met in TekstveldA de waarde blauw en in GetalveldA de waarde 123 zal alleen worden 
gekoppeld aan de records in TabelB die in TekstveldB en GetalveldB respectievelijk de waarden 
blauw en 123 bevatten. Als TekstveldA en TekstveldB wel overeenkomende waarden bevatten, 
maar GetalveldA en GetalveldB niet, dan geeft deze relatie geen relateerde records als resultaat.

Gebruik een meervoudige relatie wanneer u twee tabellen in een relatie aan elkaar wilt koppelen 
op basis van meer dan één gemeenschappelijke waarde, bijvoorbeeld een klantnummer én een 
datum.

In het volgende voorbeeld bevat de database van een bedrijf dat cateringmateriaal verhuurt drie 
tabellen: Uitrusting, een statische tabel waarin de verschillende uitrustingen wordt opgeslagen; 
Klanten, waarin namen en adressen van klanten worden opgeslagen; en Catering lijn items, 
waarin een record van elk apparaat wordt bijgehouden, inclusief de apparatuurcode, het 
klantnummer en de datum van de gebeurtenis. Deze database werd specifiek ontworpen om de 
verhuur van apparatuur bij te houden, zodat voor een geselecteerde klant en een specifieke 
datum alle verhuurde apparaten kunnen worden weergegeven.

VergelijkingsveldenVergelijkingsvelden

 

In deze relatie is zowel het veld Klantnummer als het veld Datum gebeurtenis een 
vergelijkingsveld voor de tabel Catering lijn items. Een record in de tabel Klanten waarvan het veld 
Klantnummer de waarde 1000 bevat en het veld Datum gebeurtenis de waarde 10-10-2014 bevat, 
zal alleen overeenkomen met die records in de tabel Catering lijn items waarvan de velden 
Klantnummer en Datum gebeurtenis respectievelijk de waarde 1000 en 10-10-2014 bevatten. Als 
in beide tabellen het veld Klantnummer een overeenkomende waarde bevat, maar in beide 
tabellen het veld Datum gebeurtenis een verschillende waarde bevat, geeft de relatie geen 
gerelateerde records als resultaat.

Hoewel deze databaseoplossing drie tabellen bevat, is de meerzijdige relatie gedefinieerd tussen 
de tabellen Klanten en Catering lijn items. Die tabellen bevatten de volgende velden:

Klanten Klantnummer Een veld van het veldtype Getal, met automatische invoer van een 
volgnummer. Dit is een van de vergelijkingsvelden voor de tabel 
Catering lijn items.

Datum van 
evenement

Datumveld; het andere vergelijkingsveld voor de tabel Catering lijn 
items.

Catering lijn items Klantnummer Een getalveld. Dit is een van de vergelijkingsvelden voor de tabel 
Klanten.

Datum van 
evenement

Een datumveld. Dit is het andere vergelijkingsveld voor de tabel 
Klanten.

Uitrustingscode Getalveld.

Aangezien de relatie is gedefinieerd om de aanmaak van gerelateerde records in de tabel 
Catering lijn items toe te staan, zullen gebruikers cateringgegevens kunnen invoeren in een lege 
portaalrij en zal FileMaker Pro voor die gecaterde gebeurtenis automatisch een gerelateerde 
record maken.

Tabel Veldnaam Opmerking



Schakel dit selectievakje in om de aanmaak 
van gerelateerde records in de tabel 
Catering lijn items toe te staan
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Vergelijkingsoperatoren in relaties gebruiken

In een vergelijkende relatie gebruikt u een of meer van de volgende operatoren om de waarden 
in de vergelijkingsvelden van de twee gerelateerde tabellen met elkaar te vergelijken. Op basis 
van de vergelijkingscriteria die u opgeeft, zal de relatie alleen gerelateerde records bevatten als 
de vergelijking een positief resultaat oplevert. 

= De waarden in de vergelijkingsvelden zijn identiek

 De waarden in de vergelijkingsvelden verschillen

< De waarden in het vergelijkingsveld links zijn kleiner dan de waarden in het vergelijkingsveld 
rechts

 De waarden in het vergelijkingsveld links zijn kleiner dan of gelijk aan de waarden in het 
vergelijkingsveld rechts

> De waarden in het vergelijkingsveld links zijn groter dan de waarden in het vergelijkingsveld 
rechts

 De waarden in het vergelijkingsveld links zijn groter dan of gelijk aan de waarden in het 
vergelijkingsveld rechts

x Alle records in de linkertabel komen overeen met alle records in de rechtertabel, ongeacht de 
waarden in de vergelijkingsvelden

De relationele operator voor Groter dan

Vergelijkingsveld Vergelijkingsveld

In dit voorbeeld zijn de velden Datum van aanbieding in de tabel Verkoopaanbiedingen en de tabel 
Klanten vergelijkingsvelden. Als een record in de tabel Verkoopaanbiedingen voor het veld Datum 
van aanbieding de waarde 11-12-14 bevat, worden alle records in de tabel Klanten waarvan het 
veld Datum van aanbieding de waarde 10-12-14 of een eerdere datum bevat, hieraan gerelateerd. 
Als een record in de tabel Klanten voor het veld Datum van aanbieding de waarde 11-12-14 bevat, 
worden alle records in de tabel Verkoopaanbiedingen waarvan het veld Datum van aanbieding de 
waarde 12-12-14 of een latere datum bevat, hieraan gerelateerd.

Relationele 
operator Overeenkomst tussen de records
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Relaties die een reeks records als resultaat geven

Een relatie die een reeks records als resultaat geeft is vergelijkbaar met een meerzijdige relatie, 
met dit verschil dat u hier vergelijkingsoperatoren gebruikt om records te zoeken die groter zijn 
dan één van uw criteria en kleiner zijn dan uw andere criteria. Dit type relatie wordt vaak gebruikt 
om records te zoeken binnen een bereik van datums of volgnummers.

U wilt bijvoorbeeld vanuit Tabel E alle records uit Tabel F weergeven die in het veld Datumveld F 
een waarde bevatten die na Begindatum E en vóór Einddatum E valt.

Geeft aan dat in deze relatie 
verschillende relationele 

operatoren worden gebruikt

Vergelij-
kingsvelden

Vergelij-
kingsveld

Deze relatie gebruikt de 
relationele operatoren Groter 

dan en Kleiner dan

Deze relatie heeft als resultaat de records uit Tabel F die in het veld Datumveld F een waarde 
bevatten die na Begindatum E en vóór Einddatum E valt.

Bijvoorbeeld:

Begindatum E 1-11-2014 14-11-2014
27-11-2014

Einddatum E 1-12-2014

Een tweede voorbeeld:

Begindatum E 1-12-2014 2-12-2014
15-12-2014
17-12-2014
26-12-2014

Einddatum E 1-1-2015

Interne relaties

Een interne relatie is een relatie waarbij de beide vergelijkingsvelden in dezelfde tabel zijn 
gedefinieerd. U definieert een interne relatie wanneer u relaties tussen de records in dezelfde 
tabel wilt maken. Gebruik een interne relatie in een portaal in een lay-out van de huidige tabel als 
u slechts een deel van de gegevens wilt weergeven die in de huidige tabel staan, bijvoorbeeld alle 
werknemers van elke manager.

Wanneer u een interne relatie in de relatiegrafiek definieert, wordt in FileMaker Pro een tweede 
vermelding van de tabel gegenereerd waarop u de interne relatie baseert. Op die manier wordt in 
FileMaker Pro vermeden dat de relatiegrafiek een lus zou vormen, waardoor de relatie niet zou 
kunnen worden geëvalueerd.

Als het veld
Deze waarde 
bevat

Geeft Tabel F deze gerelateerde records als 
resultaat

Als het veld
Deze waarde 
bevat

Geeft Tabel F deze gerelateerde records als 
resultaat



Interne relatie

Vergelij-
kingsveld

Vergelij-
kingsveld
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Deze relatie geeft gerelateerde records in Tabel G als resultaat wanneer de waarde in Tekstveld 
G1 identiek is aan de waarde in Tekstveld G2.

Werken met de relatiegrafiek
Gebruik de relatiegrafiek om relaties in uw databasebestand te maken, te wijzigen en weer te 
geven. Met de relatiegrafiek kunt u tabellen en relaties dupliceren, het formaat van tabellen 
wijzigen, tabellen uitlijnen en tekstnotities toevoegen. U kunt tabellen markeren die met de 
geselecteerde tabel verbonden zijn via een relatie van het type '1-verwijderd' en tabellen markeren 
die dezelfde brontabel hebben als de huidige geselecteerde tabel. 

In de relatiegrafiek worden standaard alle tabellen in uw huidige databasebestand weergegeven. 
Met de knoppen onder aan de grafiek kunt u tabellen uit andere FileMaker Pro-bestanden of 
externe ODBC-gegevensbronnen toevoegen, meer dan één vermelding van dezelfde tabel in de 
grafiek opnemen of tabellen uit de grafiek verwijderen.

Opmerking   Wanneer de tabel afkomstig is uit een externe ODBC-gegevensbron, wordt de 
tabelnaam cursief weergegeven in de relatiegrafiek. Als u informatie over de externe 
gegevensbron wilt weergeven, plaats u de aanwijzer op de pijl links van de tabelnaam.

Relaties maken
Zo maakt u een relatie:

1. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Database. 

2. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Relaties.

3. Zoek in de relatiegrafiek de twee tabellen die u voor deze relatie wilt gebruiken. 

Het maakt niet uit waar de tabellen in de grafiek staan, maar ze moeten wel in de relatiegrafiek 
aanwezig zijn als u de relatie wilt maken. Als u een interne relatie wilt maken, hoeft u slechts 
één tabel te zoeken; FileMaker Pro zorgt er automatisch voor dat de tweede vermelding van de 
tabel wordt gegenereerd.

4. Sleep een veld in een van de tabellen naar het overeenkomstige vergelijkingsveld in de andere 
tabel.

U kunt ook klikken op  om het dialoogvenster Relatie bewerken te openen en een relatie te 
maken. 

5. Herhaal stap 4 voor elk vergelijkingsveld dat u in deze relatie wilt gebruiken.

Raadpleeg "Vergelijkingsvelden voor relaties" op pagina 95 voor meer informatie over 
vergelijkingsvelden.

6. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en de relatiegrafiek te sluiten.



Een tabel 
toevoegen

Een relatie maken

Een geselecteerd 
object bewerken

Geselecteerde 
objecten 

verwijderen

De weergave van de 
grafiek vergroten of 
verkleinen

De uitlijning van 
geselecteerde 
objecten wijzigen

Plaats de cursor op 
het pijlpictogram om 

de namen van het 
bron- en doelbestand 

weer te geven

Klik eenmaal om alle 
velden behalve de 
vergelijkingsvelden 
samen te vouwen. Klik 
nogmaals om alles 
behalve de naam van de 
tabel samen te vouwen. 
Klik nogmaals om de tabel 
opnieuw in de 
oorspronkelijke grootte 
weer te geven

De pagina-einden 
weergeven

Het dialoogvenster 
Printerinstelling 
(Windows) of Pagina-
instelling (OS X) 
weergeven

De kleur van 
geselecteerde objecten 
wijzigen

Een tekstnotitie aan de 
grafiek toevoegen

Geselecteerde 
objecten dupliceren

Tabellen van het type 
'1-verwijderd' of tabellen 
met dezelfde bron 
weergeven

Klik hier om een 
tekstnotitie weer te geven 
of samen te vouwen

Vergelijkingsvelden 
worden cursief 

weergegeven in 
hun tabellen

De relatiegrafiek
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Relaties wijzigen
Nadat u een relatie hebt gemaakt, kunt u alsnog vergelijkingsvelden toevoegen of wijzigen, de 
relationele operatoren wijzigen en opties instellen voor het maken, verwijderen en sorteren van 
gerelateerde records.

Zo wijzigt u een relatie:

1. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Database. 

2. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Relaties. 

3. Zoek in de relatiegrafiek de relatie die u wilt bewerken en dubbelklik op de lijn tussen de 
gerelateerde tabellen om het dialoogvenster Relatie bewerken weer te geven.

U kunt het dialoogvenster Relatie bewerken ook openen door de relatie in de grafiek te 
selecteren en op  te klikken.



Selecteer opties voor de 
tabellen in de relatie

Selecteer de 
relationele operator
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4. Breng voor de relatie de gewenste wijzigingen in de tabellen en vergelijkingsvelden aan.

Een ander vergelijkingsveld 
kiezen

Selecteer het nieuwe vergelijkingsveld en klik op Wijzigen.

Een vergelijkingsveld 
toevoegen

Selecteer het nieuwe vergelijkingsveld en klik op Wijzigen.

De relationele operator 
wijzigen

Selecteer een andere relationele operator in de lijst en klik op Wijzigen.

Raadpleeg "Vergelijkingsoperatoren in relaties gebruiken" op pagina 99.

Twee aan elkaar gekoppelde 
relatiecriteria dupliceren 

Selecteer de aan elkaar gekoppelde criteria midden in het dialoogvenster en klik 
op Dupliceren.

Twee aan elkaar gekoppelde 
relatiecriteria verwijderen

Selecteer de gekoppelde criteria in de lijst in het midden van het dialoogvenster 
en klik op Verwijderen of klik op de relatiegrafiek en klik op Verwijderen.

 

5. Selecteer de volgende opties voor de relatie.

Een gerelateerde record toevoegen (aan 
de gerelateerde tabel) telkens wanneer u in 
een record van de huidige tabel gegevens 
in een gerelateerd veld invoert. (Raadpleeg 
"Records toevoegen en dupliceren" op 
pagina 23.) 

Maken van gerelateerde records in deze tabel toegestaan via 
deze relatie. 

Als u deze optie inschakelt, wordt op basis van het vergelijkingsveld 
in de huidige tabel een gerelateerde record gemaakt wanneer u 
gegevens typt in een gerelateerd veld dat geen corresponderende 
gerelateerde record heeft.

Gerelateerde records (uit de gerelateerde 
tabel) verwijderen telkens wanneer u een 
overeenkomende record in de huidige tabel 
verwijdert. (Raadpleeg "Records 
verwijderen" op pagina 25). 

Gerelat. records in deze tabel verwijderen bij verwijderen van 
rec. in andere tabel.

Met deze optie verwijdert u gerelateerde records, ook wanneer u 
door een lay-out bladert waarin de gerelateerde records niet worden 
weergegeven.

Gerelateerde records sorteren. Records sorteren. In het dialoogvenster Records sorteren klikt u 
vervolgens in de lijst links op de velden die u wilt sorteren. U kunt 
de volgorde wijzigen waarin de velden worden gesorteerd door de 
velden in de rechterlijst naar de gewenste positie te slepen. 
Selecteer desgewenst andere opties en klik op OK. 

Als u deze optie selecteert, verandert de sorteervolgorde in het 
gerelateerde bestand niet.

6. Klik op OK.

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk

Om dit te doen Selecteert u
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Opzoekdefinities
Met een opzoekdefinitie kopieert u gegevens uit een andere tabel naar een veld in de huidige 
tabel. Nadat de gegevens zijn gekopieerd, worden ze een onderdeel van de huidige tabel (terwijl 
ze bewaard blijven in de tabel waaruit ze zijn gekopieerd). Gegevens die naar de huidige tabel zijn 
gekopieerd, veranderen niet automatisch mee als de gegevens in de andere tabel worden 
gewijzigd, tenzij de gegevens in het vergelijkingsveld van de huidige tabel worden gewijzigd.

Als u voor een opzoekdefinitie tabellen aan elkaar wilt koppelen, moet u een relatie maken. 
Vervolgens definieert u een opzoekdefinitie om gegevens uit een veld in een gerelateerde tabel 
naar een veld in de huidige tabel te kopiëren.

Wanneer u in een vergelijkingsveld van de huidige tabel een waarde invoert, gebruikt FileMaker Pro 
de relatie om de eerste record in de gerelateerde tabel te zoeken waarvan het vergelijkingsveld een 
overeenkomende waarde bevat. Daarna wordt de waarde van het bronveld van de opzoekdefinitie 
naar het doelveld van de opzoekdefinitie gekopieerd. Vervolgens wordt de waarde hierin 
opgeslagen. 

Nadat een waarde naar het doelveld van de opzoekdefinitie is gekopieerd, kunt u deze net als 
andere gegevens bewerken, vervangen of verwijderen (omdat de waarde die werd opgezocht in 
de huidige tabel is opgeslagen). U kunt ook gegevens in de huidige tabel bijwerken zodat ze 
overeenstemmen met gegevens die wijzigen in de gerelateerde tabel.

C235

Naam

42.83.91.04Telefoon

ParijsPlaats

C100

Naam

555-3849Telefoon

VancouverPlaats

Huidige tabel

C200Klantnummer

SmitsNaam

Records in gerelateerde tabel

Relatie

Doelveld voor opzoeken Bronveld voor opzoekdefinities

C200Klantnummer

SmitsNaam

555-1234Telefoon

AmsterdamPlaats

Klantnummer

Klantnummer

Opzoekdefinities maken
Zo maakt u een opzoekdefinitie:

1. Definieer voor de opzoekdefinitie een relatie tussen het vergelijkingsveld van de huidige tabel 
en het vergelijkingsveld van de gerelateerde tabel. Raadpleeg "Relaties maken" op pagina 101.

2. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Database. 

3. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Velden. 

4. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.

5. Selecteer een bestaand tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld in de lijst met 
bestaande velden of definieer een nieuw veld.

6. Klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). 

7. Klik in het dialoogvenster Opties voor veld op het tabblad Automatisch invoeren en schakel 
vervolgens de optie Opgezochte waarde in. 
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8. Kies in het dialoogvenster Opzoekwaarde voor veld de tabel waarin moet worden gezocht en 
de tabel waaruit de waarde moet worden gekopieerd. 

Beginnen met tabel De tabel die door de opzoekdefinitie in de relatiegrafiek als uitgangspunt 
zal worden gebruikt

Opzoekwaarde uit gerelateerde 
tabel

De gerelateerde tabel waarin de gerelateerde gegevens zullen worden 
gezocht

9. Selecteer het veld dat de opzoekwaarde bevat die u wilt kopiëren.

10. Selecteer de volgende opties voor de opzoekdefinitie.

Opgeven welke bewerking moet 
worden uitgevoerd wanneer waarden 
in de vergelijkingsvelden niet exact 
overeenkomen 

Voor Indien geen exacte overeenkomst, dan kiest u een optie 
waarmee geen waarde wordt gekopieerd, kopieert u de eerstvolgende 
lagere of hogere waarde in het bronbestand van de zoekopdracht of 
voert u een vaste waarde in die in plaats daarvan moet worden gebruikt

Voorkomen dat lege (geen) gegevens 
uit het bronveld voor de 
opzoekdefinitie naar het doelveld voor 
de opzoekdefinitie worden gekopieerd 

Schakel het selectievakje Leeg veld niet kopiëren in. (Schakel deze 
optie uit als u lege gegevens wel wilt kopiëren.)

Selecteer een 
optie voor niet-
gelijke gegevens in 
vergelijkingsvelden

Selecteer het 
bronveld voor de 

opzoekdefinitie

Selecteer het beginpunt 
van de opzoekdefinitie 

Als dit selectievakje is ingeschakeld, 
kunnen lege (geen) gegevens niet 
worden gekopieerd

Selecteer de 
gerelateerde tabel voor 
de opzoekdefinitie

11. Klik op OK.

12. Herhaal de stappen 5-11 voor elk extra veld waarvoor u een opzoekdefinitie wilt opgeven.

Opzoekdefinities bewerken
Zo bewerkt u een opzoekdefinitie:

1. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Database. 

2. Klik op het tabblad Velden. 

3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.

4. Dubbelklik op het doelveld voor de opzoekdefinitie. 

5. Klik in het dialoogvenster Opties voor veld op het tabblad Automatisch invoeren. 

Selecteert u Als u dit wilt opgeven

Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
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6. Controleer of het selectievakje Opgezochte waarde is ingeschakeld en klik op Opgeven.

Als u een opzoekdefinitie wilt stoppen of onderbreken, schakelt u het selectievakje 
Opgezochte waarde uit.

7. Voer de gewenste wijzigingen uit.

8. Klik op OK.



Hoofdstuk 5 
Gegevens samengebruiken

In dit hoofdstuk worden de basistechnieken beschreven voor het samengebruik van 
FileMaker Pro-databases:

1 FileMaker-netwerksamengebruik: U kunt FileMaker Pro-databases in uw netwerk delen 
zodat maximaal 5 FileMaker Pro- en FileMaker Go-gebruikers tegelijk hetzelfde 
databasebestand kunnen openen en gebruiken. Als u een database wilt delen met meer dan 
5 gebruikers, host u de database met FileMaker Server.

1 Gegevens importeren en exporteren: U kunt gegevens uitwisselen tussen FileMaker Pro en 
andere toepassingen door gegevens te importeren en te exporteren. U kunt bijvoorbeeld 
gegevens importeren die zich momenteel in een andere database of een ander 
spreadsheetprogramma bevinden, of adresgegevens exporteren om aangepaste mailings te 
maken met een tekstverwerkingsprogramma.

1 Terugkerende import: U kunt een FileMaker Pro-bestand zo instellen dat gegevens die zijn 
geïmporteerd uit een andere toepassing zoals Microsoft Excel, automatisch worden bijgewerkt.

1 Toegang krijgen tot gegevens vanuit externe gegevensbronnen: U kunt toegang krijgen tot 
informatie die is opgeslagen in andere FileMaker Pro-bestanden en in externe SQL-databases 
die gegevens delen met behulp van ODBC-technologie. Zo kunt u werken met informatie die in 
externe databases is opgeslagen en externe gegevens combineren met informatie die in uw 
eigen bestand is opgeslagen. Wanneer u gegevens uit een ODBC-database gebruikt, kunt u in 
uw FileMaker Pro-bestand extra velden gebruiken om berekeningen en resumébewerkingen 
met de gegevens uit te voeren zonder het schema van het externe bestand te wijzigen.

1 FileMaker Pro-lay-outs publiceren: Als u FileMaker Server hebt, kunt u FileMaker WebDirect 
gebruiken om lay-outs snel en gemakkelijk te publiceren vanaf uw FileMaker Pro-oplossingen 
in een webbrowser.

Opmerking   Raadpleeg de Help voor gedetailleerde en uitgebreide informatie en stapsgewijze 
procedures over het gebruik van FileMaker Pro. Raadpleeg de FileMaker WebDirect-handleiding 
voor meer informatie over het publiceren van databases op het web.

Samengebruik van databases in een netwerk
Als uw computer met een netwerk is verbonden, hebt u samen met andere FileMaker Pro- en 
FileMaker Go-gebruikers (zowel Windows als OS X) tegelijk toegang tot hetzelfde 
databasebestand. 
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FileMaker Pro Network Sharing ondersteunt het samengebruik van bestanden door maximaal 
5 gebruikers tegelijk (exclusief de host). FileMaker Go-clients worden opgenomen met een limiet 
van 5 gebruikers. Als u meer gebruikers en technologieën voor webpublicatie zoals XML, PHP en 
FileMaker WebDirect wilt ondersteunen, gebruikt u FileMaker Server.

Belangrijk   Uw FileMaker Pro-licentieovereenkomst bepaalt dat u een licentie moet kopen voor 
elke afzonderlijke computer waarop de FileMaker Pro-toepassing wordt geïnstalleerd of 
uitgevoerd. De softwarelicentie mag niet worden samengebruikt of gelijktijdig op meerdere 
computers worden gebruikt. Lees daarom de volledige bepalingen en voorwaarden in de 
softwarelicentie.
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De eerste persoon die een gedeeld bestand opent, is de host. Elke gebruiker die een gedeeld 
bestand opent nadat de host het heeft geopend, is een client.

De host opent het bestand

Open verbindingen van clients met het gedeelde bestand

Wanneer een gedeeld bestand is geopend, hebben de host en clients toegang tot dezelfde 
gegevens. Alle wijzigingen in het bestand zijn zichtbaar voor alle gebruikers. 

Als een gebruiker wijzigingen maakt in de gegevens, worden ze opgeslagen in het gedeelde 
bestand. Het gedeelde bestand wordt opgeslagen op de schijf waarop het bestand zich bevindt.

Sorteervolgorden, zoekopdrachten, veldvolgorden voor importeren en exporteren en 
afdrukinstellingen gelden voor iedere gebruiker afzonderlijk.

Bestanden samengebruiken en hosten
Aangezien heel wat FileMaker Pro-opdrachten op de hostcomputer worden verwerkt, kunt u de 
werking verbeteren door uw gedeelde bestanden op de snelste beschikbare computer te hosten. 
Het bestand dat u host moet op de vaste schijf van uw computer zijn opgeslagen. Externe hosting 
van bestanden op een andere computer of server wordt niet ondersteund omdat dit de 
gegevensintegriteit in gevaar kan brengen en de werking van het systeem kan benadelen. 

Zo schakelt u het netwerksamengebruik voor alle geopende bestanden in: 

1. Open de FileMaker Pro-bestanden die u wilt delen.

Opmerking   Als u de status voor samengebruik van een bestand wilt inschakelen of wijzigen, 
moet u het bestand openen met een account die beschikt over toegangsprivileges van het 
niveau Uitgebreide privileges beheren. Raadpleeg "Accounts, privilegesets, en uitgebreide 
privileges" op pagina 122 voor meer informatie.

2. Kies Bestand > Samengebruik > Samengebruiken met FileMaker-clients.
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3. Selecteer in het dialoogvenster FileMaker-netwerkinstellingen voor Samengebruik van 
netwerk het keuzerondje Aan.

Bij TCP/IP-adres ziet u het TCP/IP-adres van uw systeem.

Selecteer dit keuzerondje om 
het netwerksamengebruik in te 
schakelen

Kies het niveau van de 
netwerktoegang voor de 
geselecteerde bestanden

4. Selecteer de bestanden die u wilt hosten in de lijst Momenteel geopende bestanden.

5. Stel het niveau van de netwerktoegang voor de bestanden in.

Alle FileMaker Pro- en FileMaker Go-gebruikers 
in het netwerk toegang geven 

Alle gebruikers.

De netwerktoegang van gebruikers beperken via 
hun privilegeset

Gebruikers per privilegeset opgeven en klik daarna op 
Opgeven.

In het dialoogvenster ‘Gebruikers per privilegeset opgeven’ 
selecteert u privilegesets.

De toegang via FileMaker-netwerksamengebruik 
beletten 

Geen gebruikers.

Voorkomen dat een gedeeld bestand verschijnt 
op het tabblad Hosts in het Startpaneel

Niet weergeven in Startpaneel.

Opmerking   Als u het bestand wilt openen via het 
Startpaneel, klikt u op het tabblad Hosts op  en kiest u 
vervolgens Bestandspad in netwerk.

 

6. Klik op OK. 

De geopende bestanden zijn nu gehost.

Belangrijk   U moet uw gedeelde bestanden open laten om ze beschikbaar te stellen aan clients. 

Om dit te doen Selecteert u
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Gedeelde bestanden als client openen
FileMaker Pro-databases die via TCP/IP worden samengebruikt, kunnen op afstand worden geopend 
met behulp van de lijst met lokale hosts, het IP-adres van de hostcomputer of de DNS-naam van de 
hostcomputer (als die is gedefinieerd). 

Opmerking   U dient mogelijk een accountnaam, wachtwoord en domeinnaam (alleen in Windows) 
op te geven, afhankelijk van de configuratie van het samengebruik van bestanden op de host. 

Zo opent u een gedeeld bestand met een lokale host:

1. Kies Bestand > Openen op afstand.

Het venster van het Startpaneel wordt geopend en geeft het tabblad Hosts weer. Als geen hosts 
worden weergegeven, klikt u op . 

Favoriete hosts verschijnen boven aan de lijst.

2. Klik op een hostnaam om de beschikbare bestanden op die host te zien.

Klik op  om bestanden in een lijst te bekijken. Klik op  om bestanden als tegels te 
bekijken.

3. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen (of dubbelklik op de 
bestandsnaam).

Zo opent u een gedeeld bestand met een IP-adres of een DNS-naam:

1. Klik in het Startpaneel op het tabblad Hosts, klik vervolgens op  en kies daarna 
Bestandspad in netwerk.

2. Bij Bestandspad in netwerk voert u het adres en de bestandsnaam van het gedeelde bestand 
in deze structuur in:

fmnet:/adres/bestandsnaam

Bijvoorbeeld:

1 een IPv4-adres: fmnet:/192.168.10.0/Mijn adressen 

1 een IPv6-adres: fmnet:/[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mijn 
adressen 

1 een DNS-naam: fmnet:/host.domein.com/Mijn adressen 

Merk op dat fmnet:/ één enkele schuine streep gebruikt.

3. Klik op OK.

Opmerking   Wanneer u een gehost bestand opent, ziet u mogelijk een pictogram dat het 
beveiligingsniveau van de verbinding met de host aangeeft. Beveiligde verbindingen zijn met SSL 
gecodeerd.
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1 In de titelbalk van het dialoogvenster Bestandsnaam openen:

1  (Windows) of  (OS X) betekent dat de verbinding niet is gecodeerd.

1  (Windows) of  (OS X) betekent dat de verbinding is gecodeerd, maar het SSL-
certificaat voor FileMaker Server kan niet worden geverifieerd. U bent mogelijk verbonden 
met een server die zich voordoet als uw werkelijke bestemming, waardoor uw vertrouwelijke 
informatie gevaar kan lopen.

1  (Windows) of  (OS X) betekent dat de verbinding is gecodeerd met geverifieerd SSL-
certificaat.

1 Nadat het bestand is geopend, linksonder in het FileMaker Pro-venster:

1 Geen pictogram betekent dat de verbinding niet is gecodeerd.

1  betekent dat de verbinding is gecodeerd, maar het SSL-certificaat voor FileMaker Server 
kan niet worden geverifieerd. U bent mogelijk verbonden met een server die zich voordoet 
als uw werkelijke bestemming, waardoor uw vertrouwelijke informatie gevaar kan lopen.

1  betekent dat de verbinding is gecodeerd met geverifieerd SSL-certificaat.

Beperkingen voor wijzigingen in gedeelde bestanden

Hoewel meerdere gebruikers tegelijk wijzigingen kunnen aanbrengen in hetzelfde gedeelde 
bestand, gelden er bepaalde beperkingen voor gelijktijdige wijzigingen. Twee personen kunnen 
bijvoorbeeld niet hetzelfde record tegelijk bewerken maar ze kunnen wel verschillende records 
tegelijk bewerken.

Een URL gebruiken om gedeelde databases op afstand te openen
Het installatieprogramma van FileMaker Pro registreert FMP als een internetprotocol. Hierdoor 
kunnen gebruikers met een URL een gedeelde database op afstand openen. U kunt in het 
gedeelde bestand ook een script uitvoeren met behulp van een URL.

U kunt als volgt de URL voor de gedeelde database op de hostcomputer identificeren en deze 
naar een clientgebruiker sturen:

1. Kies voor het gedeelde bestand op de hostcomputer Bestand > Verzenden > Koppeling naar 
database.

FileMaker Pro opent een e-mailbericht in uw standaard e-mailprogramma. Dat bericht bevat de 
URL voor de huidige database, alsook de vereisten voor een clientverbinding.

2. Richt het e-mailbericht aan de clientgebruiker en verzend het bericht. 

Zo opent u een gedeelde database op een clientcomputer:

1. Start een webbrowser op de clientcomputer.

2. Voer de URL van de hostcomputer in de adresbalk in de volgende structuur in:

fmp://{{account:wachtwoord@}adres/}bestandsnaam

Optionele parameters worden met haakjes aangegeven (‘[ ]’).
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Voorbeelden

fmp://Mijn%20adressen

fmp://192.168.10.0/Mijn%20adressen.fmp12

fmp://[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mijn%20adressen.fmp12

fmp://MijnAccount:MijnWachtwoord@192.168.10.0/Mijn%20adressen.fmp12

Een gehost bestand sluiten
Voordat een host het gedeelde bestand kan sluiten, moeten alle clients het bestand sluiten. Met 
FileMaker Pro kunt u netwerkclients vragen het gedeelde bestand te sluiten wanneer u één van 
de volgende acties verricht: het bestand sluiten, de voorwaarden van het samengebruik voor het 
bestand wijzigen, FileMaker Pro afsluiten, of een taak uitvoeren waarvoor alle clients het bestand 
moeten sluiten. Als een client niet binnen 30 seconden reageert op uw vraag om het gedeelde 
bestand te sluiten, probeert FileMaker Pro het gedeelde bestand op de computer van de client te 
sluiten.

Zo sluit u een gehost bestand:

1. Kies op de hostcomputer Bestand > Sluiten.

2. Alle clients die het gedeelde bestand hebben geopend, worden in een dialoogvenster 
weergegeven. Klik op Vragen om een bericht naar deze clients te verzenden waarin u hen 
vraagt het bestand te sluiten.

Clients op Annuleren klikken. Er wordt gewacht tot de clients het bestand sluiten.

Clients op Nu sluiten klikken. Het gedeelde bestand op de clientcomputer wordt gesloten.

Clients niet reageren. Na dertig seconden wordt geprobeerd het bestand op een veilige manier te 
sluiten.

 

Bestanden samengebruiken met FileMaker Go-clients
Met FileMaker Go kunt u FileMaker Pro-bestanden op een iPad, iPhone of iPod touch gebruiken. 
Daarbij werkt u interactief met uw gegevens: wanneer u gegevens op een iOS-apparaat wijzigt, 
worden deze bijgewerkt op de hostcomputer en omgekeerd.

Maak oplossingen met FileMaker Pro. Deel ze met FileMaker Pro of FileMaker Server. Gebruik 
daarna FileMaker Go om de gegevens op een apparaat te gebruiken. Als u databases op maat 
wilt instellen voor gebruik met FileMaker Go, raadpleegt u de FileMaker Go Ontwikkelaarsgids, 
die beschikbaar is op www.filemaker.com/documentation/nl.

Bestanden uploaden naar FileMaker Server
U kunt FileMaker Pro gebruiken om databasebestanden over te zetten naar FileMaker Server. 
Voordat u bestanden kunt uploaden, moet u een accountnaam en wachtwoord voor een 
serverbeheerder of groepsbeheerder hebben die het privilege heeft om acties op databases uit te 
voeren. Raadpleeg de Help voor meer informatie over het uploaden van bestanden naar 
FileMaker Server.

Als FileMaker Pro

http://www.filemaker.com/documentation/nl
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Gegevens importeren en exporteren
U kunt gegevens uitwisselen tussen FileMaker Pro en andere toepassingen door gegevens te 
importeren en te exporteren. U kunt: 

1 gegevens importeren in een bestaand FileMaker Pro-bestand, ofwel in een nieuwe tabel ofwel 
in een bestaande tabel

1 gegevens uit andere toepassingen converteren naar nieuwe FileMaker Pro-bestanden

1 gegevens exporteren voor gebruik in andere toepassingen.

Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren
In elke toepassing worden gegevensbestanden opgeslagen in een toepassingsspecifiek 
bestandstype of toepassingsspecifieke bestandsindeling. Daarnaast kunnen de meeste 
toepassingen ook informatie uitwisselen in een aantal andere indelingen. 

FileMaker Pro kan bestanden importeren en/of exporteren in de volgende indelingen (de 
bijbehorende bestandsnaamextensies staan erachter): Microsoft Excel (.xlsx), door tabs 
gescheiden tekstbestanden (.tab, .txt), tekstindeling met door komma's gescheiden waarden 
(.csv, .txt), FileMaker Pro 12 (.fmp12), Merge (.mer), HTML-tabel (.htm) en XML (.xml). Als u 
gegevens uitwisselt met een andere toepassing, controleert u in de documentatie bij die 
toepassing of er een gemeenschappelijke tussenliggende bestandsindeling is die door 
FileMaker Pro en het andere programma wordt ondersteund. 

De meeste bestandsindelingen ondersteunen alleen de gegevensconversie en importeren of 
exporteren geen opmaak zoals lettertype, -grootte, -stijl en -kleur.

Terugkerende importacties instellen
U kunt een FileMaker Pro-bestand zo instellen dat gegevens die zijn geïmporteerd uit een andere 
toepassing zoals Microsoft Excel, automatisch worden bijgewerkt. De eerste keer dat u de lay-out 
met de gegevens uit het externe bestand weergeeft, wordt automatisch een terugkerende 
importactie uitgevoerd. Later kunt u een script uitvoeren om gegevens bij te werken. 

ODBC en JDBC
U kunt FileMaker Pro-gegevens uitwisselen met ODBC- en JDBC-compatibele toepassingen. 
U kunt bijvoorbeeld in Microsoft Excel een grafiek maken van FileMaker Pro-gegevens. 

FileMaker Pro gebruiken als een 
gegevensbron/FileMaker Pro-
gegevens delen

1. ODBC en JDBC

2. SQL-opvragen

FileMaker-handleiding voor 
ODBC en JDBC en FileMaker-
naslaggegevens voor SQL

FileMaker Pro gebruiken als een 
ODBC-client/toegang krijgen tot 
ODBC-gegevens

1. Interactief via de relatiegrafiek

2. Eenmalig, statisch via ODBC-import (of 
via het menu Bestand > Openen), ook de 
scriptstap Records importeren, scriptstap 
SQL uitvoeren

"Werken met externe 
gegevensbronnen" op 
pagina 119 en de Help

Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand 
Wanneer u gegevens in een bestaand bestand importeert, kunt u:

1 nieuwe records aan een bestaande tabel toevoegen

1 een nieuwe tabel maken op basis van geïmporteerde gegevens

Wat wilt u doen? Hoe kunt u dit doen? Zie
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1 bestaande records bijwerken in een bestaande tabel

1 overeenkomende records bijwerken in een bestaande tabel.

Belangrijk   De importopties die bestaande records bijwerken en overeenkomende records 
bijwerken overschrijven allebei bestaande gegevens tijdens het importproces en kunnen niet 
ongedaan worden gemaakt. Als u uw gegevens wilt veiligstellen, kiest u Bestand > Kopie 
opslaan als om een reservekopie van het bestand te maken voordat u een import uitvoert waarbij 
records worden bijgewerkt.

Het bestand waaruit u de records exporteert, is het bronbestand. Het bestand waarin u de records 
importeert, is het doelbestand. 

Records toevoegen
Wanneer u records toevoegt, importeert u alle records uit het bronbestand naar het doelbestand 
of de doeltabel. Voor elke importeerbare record in het bronbestand wordt in het doelbestand een 
nieuwe record gemaakt.

Bestaande records bijwerken 
Met deze optie kunt u gegevens in uw bestand vervangen door gegevens uit het bronbestand. 
Voor elk veld waarin u importeert, worden de velden in de eerste record van het doelbestand 
overschreven door de gegevens uit de eerste importeerbare record (of gegevensrij) van het 
bronbestand. Gegevens uit de tweede importeerbare record (of gegevensrij) in het bronbestand 
overschrijven velden in de tweede record in het doelbestand, enzovoort. Wanneer u gegevens 
vervangt, zal FileMaker Pro de gegevens in de bestanden niet onderzoeken of vergelijken. 

Voor elk veld kunt u afzonderlijk bepalen of u gegevens wilt vervangen.

Records in het doelbestand worden vervangen door hetzelfde aantal records uit het bronbestand. 
Als het bronbestand meer importeerbare records bevat dan het doelbestand, worden de extra 
records van het bronbestand alleen geïmporteerd als u de optie Resterende gegevens als 
nieuwe records toevoegen inschakelt. Als het doelbestand meer records bevat dan het 
bronbestand, worden de gegevens in de extra records van het doelbestand niet vervangen.

Overeenkomende records bijwerken 
U kunt overeenkomende records en velden in uw doelbestand bijwerken met gegevens uit een 
ander bestand. U kunt bijvoorbeeld een kopie van een database op uw desktopcomputer plaatsen, 
en een tweede kopie op uw laptopcomputer. U kunt het bestand op uw kantoorcomputer bijwerken 
met de wijzigingen die u onderweg op de laptop hebt gemaakt.

Door in elk bestand een of meer vergelijkingsvelden te kiezen, bepaalt u welke records in het 
doelbestand worden bijgewerkt door de records in het bronbestand. Als de gegevens in een 
vergelijkingsveld van een record in het doelbestand overeenkomen met de gegevens in een 
vergelijkingsveld van de record in het bronbestand, wordt de record in het doelbestand bijgewerkt 
met de gegevens uit het bronbestand.

Vergelijkingsvelden moeten elke entiteit op unieke wijze in uw database aanduiden. In 
bijvoorbeeld een database met personen kunt u één vergelijkingsveld zoals Werknemernummer 
gebruiken, of meerdere vergelijkingsvelden zoals Achternaam, Voornaam en 
Telefoonnummer. Het veld Achternaam kan in principe meerdere personen als resultaat 
opleveren. Daarom is het geen goed idee om dit veld als enige vergelijkingsveld te gebruiken. 



Hoofdstuk 5  |  Gegevens samengebruiken 116

U kunt ook opgeven welke velden u wilt importeren. De inhoud van alle velden, in alle 
overeenkomende records, die u selecteert om te importeren, overschrijven de gegevens in het 
doelbestand, zelfs als het veld in het bronbestand leeg is.

Wanneer het doelbestand een gevonden reeks bevat, worden alleen de gevonden records 
bijgewerkt. (Als het bronbestand een ander FileMaker Pro-bestand is, kunt u er ook voor kiezen 
om alleen uit een gevonden reeks te importeren).

De tabel hieronder geeft een voorbeeld van hoe een record in een doelbestand verschijnt vóór en 
nadat het is bijgewerkt door een overeenkomende record in een bronbestand.

(OS X) of –> (Windows) geeft aan dat het veld moet worden geïmporteerd

–>

–
–>
–>
–>
–

–>
–

(OS X) of = (Windows) geeft een vergelijkingsveld aan

123-456-7890

Bronbestand

Joep
Q
Smits
Acacialaan 22
Nieuwerdijk
Nederland

123-456-7890

Doelbestand

Joep

Smits
Bosweg 123
Ouderdijk
Verenigde Staten
3-3-2015
408-555-6789

123-456-7890

Na het bijwerken

Joep
Q
Smits
Acacialaan 22
Nieuwerdijk
Verenigde Staten
3-3-2015

Vóór het bijwerken van overeenkomende records

Doelbestand
=

(OS X) of – (Windows) geeft aan dat het veld niet moet worden 
geïmporteerd

Het importproces
Bij het importeren van records voert u steeds de volgende basisstappen uit:

1. Maak een reservekopie van het doelbestand waarin u importeert.

2. Als het bronbestand een FileMaker Pro-bestand is, voert u een zoekopdracht uit zodat de 
gevonden reeks in het huidige venster alleen records bevat die u wilt importeren.

3. Open het doelbestand. Als dat bestand meerdere tabellen bevat, selecteert u een lay-out 
waarin records worden weergegeven uit de tabel waarin u gegevens wilt importeren.

In de lay-out hoeven niet alle velden in de tabel te zijn weergegeven. U kunt in het 
dialoogvenster Velden bij importeren opgeven welke velden u wilt importeren.

4. Als u bestaande of overeenkomende records bijwerkt, zorgt u ervoor dat de gevonden reeks in 
het doelbestand alleen de records bevat die u wilt wijzigen of bijwerken.

5. Kies Bestand > Records importeren > Bestand en selecteer de naam van het bestand dat 
de gegevens bevat die u wilt importeren (het bronbestand).

6. In het dialoogvenster ‘Velden bij importeren’ selecteert u, zo nodig, een tabel in de lijst Bron.

7. Accepteer de tabel die in de lijst Doel is weergegeven of selecteer Nieuwe tabel om een tabel 
te maken met hetzelfde schema als de brontabel.

8. Selecteer de importhandeling die u wilt uitvoeren. Raadpleeg "Methoden voor het importeren 
van gegevens in een bestaand bestand" op pagina 114.

9. Wijs de velden in het bronbestand toe aan de velden in het doelbestand en selecteer een optie 
voor de import.



Velden in het 
bronbestand Velden in het 

doelbestand

Pijlen geven aan dat gegevens worden geïmporteerd 
in de velden die rechts zijn vermeld

Selecteer een 
importhandeling

Selecteer een tabel 
waaruit u wilt importeren

Importeer naar huidige 
of nieuwe tabel
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10. Klik op Importeren.

11. Als het dialoogvenster ‘Importeeropties’ verschijnt, kiest u een of meer van de volgende opties 
en klikt u vervolgens op Importeren.

U kunt:

1 nieuwe gegevens automatisch invoeren in velden met opties voor automatische invoer

1 opgeven hoe gegevens uit herhalende velden moeten worden geïmporteerd

1 toestaan dat het doelbestand bestaande inhoud van externe containervelden gebruikt in 
plaats van nieuwe containergegevens te importeren

Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand
U kunt een gegevensbestand uit een andere toepassing converteren naar een nieuw 
FileMaker Pro-bestand. Het geconverteerde bestand zal het volgende bevatten:

1 De gegevens uit het bestand dat of de bron die u converteert 

1 Twee lay-outs voor de weergave van de gegevens

1 Geconverteerde veldnamen, als die beschikbaar zijn in het bestand dat of de bron die u 
converteert. Anders worden er generieke veldnamen gebruikt: f1, f2, f3, enz.

1 Geconverteerde veldtypen, als die beschikbaar zijn in het bestand dat of de bron die u 
converteert. Anders zijn alle velden tekstvelden.

Zo importeert u gegevens in een nieuw bestand:

1. Sla in de brontoepassing de gegevens op die u wilt importeren in een bestandstype dat door 
FileMaker Pro wordt ondersteund. Raadpleeg "Ondersteunde bestandsindelingen voor 
importeren/exporteren" op pagina 114.

2. Kies in FileMaker Pro Bestand > Openen.

3. Klik op Bladeren op het tabblad Mijn oplossingen in het Startpaneel.
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4. Geef in het dialoogvenster Bestand openen bij Bestandstype (Windows) of Weergeven 
(OS X) het type bestand op, selecteer vervolgens het bestand dat u wilt converteren en klik 
daarna op Openen.

5. Als het eerste dialoogvenster ‘Optie eerste rij’ verschijnt, bepaalt u of de eerste rij met gegevens 
veldnamen of de eerste record van gegevens bevat en klikt u daarna op OK.

6. Als u een Microsoft Excel-spreadsheet converteert en het dialoogvenster Excel-gegevens 
opgeven verschijnt, kiest u een werkblad of een benoemd bereik in het werkmapbestand en 
klikt u op OK.

7. In het dialoogvenster 'Nieuw bestand' typt u een naam voor het nieuwe bestand, kiest u een 
locatie en klikt u vervolgens op Opslaan.

FileMaker Pro converteert de gegevens naar een FileMaker Pro-bestand en geeft het bestand 
weer.

Het exportproces
U kunt FileMaker Pro-gegevens exporteren naar een nieuw bestand en ze vervolgens openen in 
een andere toepassing.

Bij het exporteren van records voert u steeds de volgende basisstappen uit:

1. Open het FileMaker Pro-bestand en kies een lay-out waarin de records worden weergegeven 
die u wilt exporteren.

2. Zoek en sorteer de te exporteren records. Raadpleeg "Records zoeken" op pagina 30 en 
"Records sorteren" op pagina 35.

3. Kies Bestand > Records exporteren.

4. Typ in het dialoogvenster Records naar bestand exporteren een bestandsnaam, kies een 
locatie voor het geëxporteerde bestand en selecteer een bestandstype.

5. Geef in het dialoogvenster ‘Veldvolgorde voor exporteren’ aan hoe de gegevens met 
FileMaker Pro moeten worden geëxporteerd.

Een veld in de huidige lay-out Huidige lay-out (lay-outnaam)  in de lijst met tabellen en dubbelklikt u 
vervolgens op een veld in de lijst

Een veld in de tabel van de 
huidige lay-out

Huidige tabel (tabelnaam) in de lijst met tabellen en dubbelklikt u op een veld 
in de lijst

6. Selecteer zo nodig een tekenset die u voor het geëxporteerde bestand wilt gebruiken. 

Als u dit wilt exporteren Kiest u
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7. Geef aan of u de gegevensopmaak van de huidige lay-out op de geëxporteerde gegevens wilt 
toepassen. 

Selecteer velden in 
deze lijst

Selecteer om de opmaak 
toe te passen 

FileMaker Pro 
exporteert deze 
velden

Als u gerelateerde velden wilt 
exporteren, selecteert u de 

gerelateerde tabel in de lijst

Werken met externe gegevensbronnen
In een FileMaker Pro-bestand kunt u gegevensbronnen definiëren om toegang te krijgen tot 
gegevens vanuit:

1 andere FileMaker Pro-bestanden

1 SQL-databases die informatie delen met behulp van ODBC-technologie

Wanneer u in FileMaker Pro-bestanden gegevensbronnen definieert, worden in uw bestanden de 
huidige gegevens uit externe databases weergegeven. U kunt FileMaker Pro gebruiken om gegevens 
in de externe bestanden toe te voegen, te bewerken, te verwijderen, te zoeken en te sorteren.

De volgende procedures geven aan op welke manieren u toegang kunt krijgen tot gegevens in 
externe FileMaker Pro-bestanden of externe ODBC-gegevensbronnen. 

Werken met externe FileMaker Pro-bestanden

U kunt als volgt een bestand instellen om toegang te krijgen tot gegevens uit een ander 
FileMaker Pro-bestand: 

1 Voeg tabellen uit andere FileMaker Pro-gegevensbronnen toe aan de relatiegrafiek in het 
huidige FileMaker Pro-bestand.

1 Voeg velden aan lay-outs toe om gegevens uit het andere FileMake rPro-bestand weer te 
geven. 

Werken met externe ODBC-gegevensbronnen

U kunt als volgt een bestand instellen om toegang te krijgen tot gegevens in ondersteunde ODBC-
gegevensbronnen:

1 Installeer en configureer een ODBC-stuurprogramma voor de externe gegevensbronnen 
waartoe u toegang wilt.

1 Definieer op de computer waarop het huidige FileMaker Pro-bestand wordt gehost een 
systeem-DNS (Data Source Name) voor elke ODBC-gegevensbron waartoe u toegang wilt.
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1 Stel opties in voor de ODBC-gegevensbronnen waartoe u toegang wilt (geef bijvoorbeeld aan 
of gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren).

1 Voeg een of meer tabellen uit de ODBC-gegevensbron toe aan de relatiegrafiek in het huidige 
FileMaker Pro-bestand.

1 Voeg velden toe aan lay-outs in het FileMaker Pro-bestand om externe gegevens weer te 
geven.

1 Voeg, optioneel, extra velden aan externe tabellen en lay-outs toe om berekening- en 
resuméresultaten weer te geven op basis van gegevens die in externe ODBC-
gegevensbronnen zijn opgeslagen.

Gegevens opslaan en verzenden in andere indelingen
U kunt FileMaker Pro-gegevens opslaan als een Microsoft Excel-werkblad of een PDF-bestand, 
zodat u uw recordgegevens kunt samengebruiken met gebruikers die niet over FileMaker Pro 
beschikken.

Wanneer u het Excel-werkblad of PDF-bestand opslaat, kunt u het door FileMaker Pro via e-mail 
laten verzenden. U kunt ook scripts maken om records op te slaan als een Excel- of PDF-bestand.

Als u een bestand als een Excel-bestand wilt opslaan, hebt u het toegangsprivilege Exporteren 
toestaan nodig. Als u een bestand als een PDF-bestand wilt opslaan, hebt u het toegangsprivilege 
Afdrukken toestaan nodig.

Opmerking   Het opgeslagen bestand zal alleen velden bevatten die zich in de lay-out bevonden 
op het ogenblik dat u het opsloeg. Om er andere velden in op te nemen (bijvoorbeeld velden uit 
tabbladen die zich niet op de voorgrond bevinden), gebruikt u de opdracht Records exporteren 
in plaats van Records opslaan/verzenden als.

E-mailberichten verzenden op basis van recordgegevens
U kunt vanuit FileMaker Pro een of meer berichten verzenden naar een of meer geadresseerden. 
Gegenereerde e-mail wordt verzonden met uw standaard e-mailprogramma of rechtstreeks via 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, een set van criteria voor het verzenden en ontvangen van 
e-mail). U kunt waarden invoeren of waarden uit velden of berekeningen gebruiken. U kunt ook 
scripts maken om e-mails te verzenden. 

Oplossingen publiceren op het web
Als u FileMaker Server hebt, kunt u FileMaker WebDirect gebruiken om lay-outs snel en 
gemakkelijk vanaf uw oplossingen op het internet te publiceren. Hiervoor hoeft u geen extra 
software te installeren. Uw FileMaker WebDirect-oplossing kan worden bekeken, bewerkt, 
gesorteerd en doorzocht door iedereen die over een compatibele webbrowser beschikt, toegang 
heeft tot het internet of een intranet, en de benodigde privileges heeft. Met FileMaker WebDirect 
worden gegevens in de webbrowser automatisch bijgewerkt wanneer FileMaker Server gegevens 
naar de webbrowser pusht. 

Raadpleeg de FileMaker WebDirect-handleiding voor meer informatie.
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In dit hoofdstuk worden de basisbeginselen beschreven van manieren waarop u kunt bepalen 
welke gebruikers wat kunnen zien en doen in een FileMaker Pro-bestand. De volgende 
onderwerpen komen aan bod:

1 beveiliging voor een bestand plannen

1 gebruikersaccounts en wachtwoorden weergeven en maken

1 privilegesets weergeven en maken

1 uitgebreide privileges weergeven

1 andere bestanden autoriseren om toegang te krijgen tot uw bestanden 

1 maatregelen nemen om uw databaseoplossing en uw besturingssysteem, netwerk en 
hardware te beveiligen

1 reservekopieën maken van databases en andere bestanden

1 antivirussoftware installeren, uitvoeren en upgraden

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

Voor meer informatie over het beveiligen van FileMaker Pro-bestanden bezoekt u 
http://www.filemaker.com/nl/support/security.

Databases beveiligen met accounts en privilegesets
U kunt beperkingen instellen voor wat gebruikers in een databasebestand kunnen zien en doen. 
U kunt het volgende beperken:

1 Toegang tot gegevens: maak bepaalde records of velden van afzonderlijke tabellen alleen-
lezen, of verberg ze volledig.

1 Toegang tot lay-outs: voorkom dat gebruikers lay-outs wijzigen in de lay-outmodus.

1 Toegang tot invoerlijsten en scripts: voorkom dat gebruikers invoerlijsten en scripts openen 
en wijzigen en dat zij scripts uitvoeren. 

1 Toegang tot bestandsdeling: schakel het samengebruik van bestanden afzonderlijk in via 
FileMaker Network, ODBC en JDBC, en FileMaker WebDirect.

1 Uitvoer van gegevens: voorkom dat gebruikers gegevens afdrukken of exporteren.

1 Toegang tot menu's: maak slechts een beperkte set menuopdrachten beschikbaar.

U kunt beperkingen instellen voor wat gebruikers in een bestand kunnen doen door een 
accountnaam en wachtwoord te vereisen voordat ze een bestand kunnen openen. De 
accountnaam die zij invoeren, bepaalt welke privilegeset wordt gebruikt en die bepaalt wat zij 
kunnen doen in een bestand. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over accounts en 
privilegesets.

http://www.filemaker.com/nl/support/security 
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U kunt privileges definiëren in een gedeeld bestand wanneer dit door clients wordt gebruikt. 
Wijzigingen in privileges die van toepassing zijn op een huidige client, worden pas van kracht 
wanneer de client het bestand sluit en opnieuw opent.

De privileges die u instelt, zijn slechts van toepassing op één bestand en alle databasetabellen in 
dat bestand. Als uw databaseoplossing meerdere bestanden bevat die u wilt beveiligen, kunt u al 
deze bestanden samenvoegen in een bestand met meer tabellen. Vervolgens kunt u in één 
bestand privileges definiëren voor het toegangsbeheer van de volledige databaseoplossing. Als u 
de bestanden niet wilt samenvoegen in één bestand, moet u privileges definiëren in elk bestand 
dat items bevat die u wilt beveiligen.

Belangrijk   Als u in één bestand een relatie maakt die verwijst naar een tabel in een ander 
bestand, kunt u de toegangsprivileges voor de gerelateerde tabel niet beheren in het eerste 
bestand. De toegang tot de tabel wordt beheerd met de privileges die in het andere bestand zijn 
gedefinieerd.

Accounts, privilegesets, en uitgebreide privileges

Accounts

Accounts identificeren gebruikers die een beveiligd bestand proberen te openen. Elke account 
heeft een unieke accountnaam en meestal ook een wachtwoord. Iedere gebruiker die geen 
geldige accountgegevens opgeeft, zal een beveiligd bestand niet kunnen openen.

Elk databasebestand bevat twee vooraf gedefinieerde accounts: Admin en Gast. Raadpleeg 
"Vooraf gedefinieerde accounts" op pagina 123 voor meer informatie.

U kunt een account maken voor elke gebruiker die toegang wilt tot een bestand, of u kunt een 
beperkt aantal accounts maken die door een groot aantal gebruikers worden samengebruikt 
(bijvoorbeeld: een account "Marketing" en een account "Verkoop").

1 Maak accounts voor individuele gebruikers wanneer u de identiteit van een gebruiker wilt 
verifiëren en toegang op een individueel niveau wilt beheren.

1 Maak gedeelde accounts wanneer u een beperkt aantal accounts wilt beheren en niet 
noodzakelijk hoeft te weten welke individuele gebruikers toegang krijgen tot het bestand.

Als u bestanden host met FileMaker Server, kunt u accounts voor de externe server maken 
waarmee verificatiegegevens worden verkregen van een verificatieserver, zoals een Apple Open 
Directory- of Windows-domein. Raadpleeg "Accounts maken die via een externe server worden 
geverifieerd" op pagina 130 voor meer informatie.

Privilegesets

Een privilegeset bepaalt het niveau van de toegang tot een databasebestand. Elk 
databasebestand bevat drie vooraf gedefinieerde privilegesets voor algemene toegangsniveaus: 
Volledige toegang, Alleen gegevensinvoer en Alleen-lezen toegang. Wanneer u een privilegeset 
maakt, kunt u kiezen uit tal van beschikbare opties om de databasetoegang te beperken. U kunt 
bijvoorbeeld beperken welke lay-outs kunnen worden weergegeven, welke menu's beschikbaar 
zijn en instellen of afdrukken is toegestaan. Privilegesets kunnen ook de toegang tot bepaalde 
records of velden van bepaalde tabellen in een bestand beperken. Aan elke account is een 
privilegeset toegewezen, die het toegangsniveau bepaalt wanneer iemand met die account een 
bestand opent.
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U kunt net zoveel privilegesets maken als u nodig hebt om de toegangstypen te definiëren die u 
voor een bestand wilt toestaan. Raadpleeg "Vooraf gedefinieerde privilegesets" op pagina 124 
voor meer informatie over privilegesets.

Uitgebreide privileges

Uitgebreide privileges bepalen welke opties voor het delen van gegevens worden toegestaan door 
een privilegeset, bijvoorbeeld of een privilegeset gebruikers toestaat om een gedeeld bestand te 
openen of een database weer te geven in een webbrowser.

In de volgende tabel vindt u de uitgebreide privileges die standaard beschikbaar zijn. (FileMaker 
en andere ontwikkelaars kunnen extra uitgebreide privileges definiëren voor het toegangsbeheer 
van andere softwareproducten die zijn ontwikkeld voor gebruik met FileMaker Pro of 
FileMaker Server.)

fmwebdirect Toegang via 
FileMaker WebDirect

Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een 
webbrowser via FileMaker WebDirect.

fmxdbc Toegang via ODBC/JDBC Toegang krijgen tot een database als een ODBC- of JDBC-
gegevensbron.

fmapp Toegang via FileMaker 
Network, Server Side Scripting 
(genereren van scripts aan 
serverzijde) of FileMaker Go

Een gedeeld bestand openen (hetzij een bestand gedeeld 
door FileMaker Pro, hetzij gehost en gedeeld door 
FileMaker Server).

fmreauthenticate10 Opnieuw verificatie vereisen 
na het aantal opgegeven 
minuten in slaapstand/op de 
achtergrond

Toegang krijgen tot een bestand in FileMaker Pro of 
FileMaker Go zonder opnieuw te hoeven aanmelden na de 
slaapstand van een bestand of na het gebruik van een 
ander programma. De standaardtijd is 10 minuten.

fmxml Toegang via XML Web 
Publishing – Alleen FMS

Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een 
webbrowser of een andere toepassing via XML Web 
Publishing (alleen voor FileMaker Server).

fmphp Toegang via PHP Web 
Publishing – Alleen FMS

Toegang krijgen tot een databasebestand vanuit een 
webbrowser of een andere toepassing via PHP Web 
Publishing (alleen voor FileMaker Server).

Wanneer een gebruiker een beveiligd bestand probeert te openen of er toegang toe probeert te 
krijgen, wordt hij of zij gevraagd de accountgegevens op te geven. Als de privilegeset voor de 
account het type uitgebreid privilege niet toestaat dat door de gebruiker is aangevraagd, verschijnt 
een bericht waarin wordt gemeld dat hij of zij geen toegang krijgt tot het bestand.

Alle uitgebreide privileges voor een bestand met uitzondering van fmreauthenticate10 zijn 
standaard uitgeschakeld, zelfs in de privilegeset voor volledige toegang.

Als u uitgebreide privileges inschakelt, wordt slechts met bepaalde privilegesets toegang tot 
gedeelde gegevens toegestaan. Als u toegang wilt krijgen tot de gedeelde gegevens, dient u het 
samengebruik in te stellen voor het gewenste toegangstype. Raadpleeg "Uitgebreide privileges 
weergeven" op pagina 131 voor meer informatie over uitgebreide privileges.

Vooraf gedefinieerde accounts
Elk databasebestand bevat twee vooraf gedefinieerde accounts: Admin en Gast.

Trefwoord Uitgebreid privilege Bepaalt wat een privilege toestaat
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De account Admin

Aan de account Admin is de privilegeset Volledige toegang toegewezen, die toegang geeft tot de 
volledige inhoud van een bestand. Aan de account Admin is geen wachtwoord toegewezen. In 
bestanden waarvoor geen privileges zijn ingesteld, zijn de bestandsopties zodanig ingesteld dat 
automatisch met de account Admin wordt aangemeld.

U kunt de account Admin volledig bewerken. U kunt deze hernoemen, er een wachtwoord aan 
toewijzen of de account inactief maken. U kunt de account Admin zelfs verwijderen. In dat geval 
moet u echter de privilegeset Volledige toegang aan ten minste één andere actieve account 
toewijzen.

Belangrijk   Vergeet de accountnaam en het wachtwoord niet die aan de privilegeset Volledige 
toegang zijn toegewezen. Noteer deze gegevens zo nodig en bewaar ze op een veilige plaats. Als 
u de accountnaam en het wachtwoord verliest of vergeet, krijgt u mogelijk geen toegang meer tot 
het bestand.

Gastaccount

De account Gast staat gebruikers toe een bestand te openen zonder dat zij accountinformatie 
moeten opgeven. Aan de account Gast is geen wachtwoord toegewezen. Standaard wordt aan de 
account Gast de privilegeset voor alleen-lezen toegang toegewezen, maar u kunt aan deze 
account elke privilegeset toewijzen.

Aanvankelijk is de account Gast inactief zodat ook de optie Gastaccount niet beschikbaar is in het 
dialoogvenster ‘<bestandsnaam> openen’ en gebruikers bestanden niet als gast kunnen openen. 
U kunt de account Gast activeren als u gasttoegang wilt toestaan.

U kunt de account Gast niet volledig bewerken. U kunt de account Gast niet verwijderen, geen 
andere naam geven en er geen wachtwoord aan toewijzen.

Vooraf gedefinieerde privilegesets
Elk nieuw databasebestand bevat drie vooraf gedefinieerde privilegesets:

1 Volledige toegang: de volledige inhoud van het bestand is toegankelijk en kan worden gewijzigd

1 Alleen gegevensinvoer: alleen gegevens kunnen worden ingevoerd en weergegeven

1 Alleen-lezen toegang: de gegevens kunnen worden weergegeven, maar niet gewijzigd

Opmerking   De privilegeset Alleen-lezen toegang geeft schrijftoegang tot alle algemene velden. 
Als u een nieuwe privilegeset wilt maken waarin algemene velden en alle recordgegevens alleen 
kunnen worden gelezen, kunt u de privilegeset Alleen-lezen toegang dupliceren en Records 
veranderen van Eigen privileges naar Alleen weergeven in alle tabellen.

Hoewel u deze vooraf gedefinieerde privilegesets niet kunt wijzigen of verwijderen, kunt u er wel 
uitgebreide privileges voor in- of uitschakelen. U kunt deze privilegesets ongewijzigd gebruiken of 
ze kopiëren en vervolgens de gekopieerde versie aanpassen.
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de eigenschappen van deze privilegesets.

Records (in alle tabellen) maken, bewerken en 
verwijderen

maken, bewerken 
en verwijderen

alleen weergeven

Lay-outs alles wijzigen alleen weergeven alleen weergeven

Invoerlijsten alles wijzigen alleen weergeven alleen weergeven

Scripts alles wijzigen en 
uitvoeren

alles alleen 
uitvoerbaar

alles alleen 
uitvoerbaar

Uitgebreide privileges alles uit, behalve 
fmreauthenticate10

alles uit, behalve 
fmreauthenticate10

alles uit, behalve 
fmreauthenticate10

Afdrukken toestaan aan aan aan

Exporteren toestaan aan aan aan

Uitgebreide privileges beheren aan uit uit

Waarschuwingen bij 
gegevensbevestigingen negeren

aan uit uit

Verbreek verbinding met FileMaker Server 
als gebruiker inactief is

uit aan aan

Wachtwoordwijzigingen toestaan aan aan aan

Aantal dagen voor wachtwoordwijziging uit uit uit

Minimumlengte wachtwoord uit uit uit

Beschikbare menuopdrachten Alles Alles Alles

U moet het privilege Afdrukken toestaan hebben om records als een PDF-bestand te kunnen 
opslaan. U moet over Exporteren toestaan-privileges beschikken om records als een Microsoft 
Excel-werkblad te exporteren. Raadpleeg "Gegevens opslaan en verzenden in andere indelingen" 
op pagina 120.

Opmerking   De privilegeset Volledige toegang is de enige set die toegang toestaat tot de 
dialoogvensters Database beheren en Externe gegevensbronnen beheren zodat u velden, 
tabellen, relaties en gegevensbronnen kunt wijzigen. Bovendien is dit tevens de enige privilegeset 
die toestaat dat u de accounts en privileges wijzigt. Omdat u deze privileges niet kunt inschakelen 
in een andere privilegeset, moet elke gebruiker die wijzigingen in databasedefinities of privileges 
wil maken, het bestand openen met een account waaraan de privilegeset Volledige toegang is 
toegewezen.

In elk bestand moet aan ten minste één actieve account die via FileMaker wordt geverifieerd, de 
privilegeset Volledige toegang worden toegewezen. 

Beveiliging voor een bestand plannen
Een nieuw FileMaker Pro-bestand is in eerste instantie niet beveiligd. Wanneer het bestand wordt 
geopend, wordt de gebruiker automatisch aangemeld met de account Admin, waaraan de 
privilegeset Volledige toegang is toegewezen.

1 Als u gewoon wilt voorkomen dat een andere gebruiker een databasebestand op uw computer 
kan openen, kunt u het bestand met een wachtwoord beveiligen. Raadpleeg "Een bestand met 
een wachtwoord beveiligen" op pagina 127 voor meer informatie.

Privilege
Volledige toegang 
privilegeset

Alleen 
gegevensinvoer
privilegeset

Alleen-lezen 
toegang
privilegeset
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1 Als u een databasebestand met andere gebruikers samengebruikt en aan die gebruikers 
verschillende niveaus van bestandstoegang wilt toewijzen, dient u de beveiliging voor het 
bestand te plannen. Maak bijvoorbeeld een overzicht van de verschillende typen gebruikers en 
hun privileges: 

* Met privileges voor afzonderlijke records kunt u beperkte toegang bieden tot bepaalde functies, 
zoals het verwijderen van records.

U kunt bovendien een bestand beveiligen door autorisatie te vereisen van elk bestand dat 
probeert toegang te krijgen tot de tabellen, lay-outs, invoerlijsten en scripts in dat bestand. 
Raadpleeg "Autorisatie verlenen voor toegang tot bestanden" op pagina 132.

Zo plant u de beveiliging voor een gedeeld bestand: 

1. Bepaal de privilegesets die voor het bestand zijn vereist.

Maak een overzicht van de delen van het bestand die u wilt beveiligen, zoals bepaalde tabellen, 
velden, records, lay-outs, invoerlijsten en scripts. Plan het aantal privilegesets dat u nodig hebt om 
de verschillende niveaus van bestandstoegang die u nodig hebt, op te leggen.

2. Bepaal of u aparte accounts moet hebben voor elke gebruiker of dat u accounts maakt die meerdere 
gebruikers kunnen samengebruiken.

3. Bepaal of u de account Gast wilt inschakelen, waarmee gebruikers een bestand kunnen openen 
zonder accountgegevens op te geven.

4. Maak de privilegesets die voor het bestand zijn vereist.

5. Bepaal of het nodig is om voor specifieke privilegesets een of meerdere uitgebreide privileges in te 
schakelen.

Schakel geen uitgebreide privileges in tenzij ze vereist zijn.

6. Maak de accounts die u nodig hebt in het bestand en wijs aan elke account de juiste privilegeset toe.

Lees het volgende gedeelte voor informatie. Als u de account Gast gebruikt, wijst u er een 
privilegeset aan toe. Anders schakelt u de account Gast uit.

Managers Marketing Verkoop HR Juridisch Gasten

Records 
weergeven

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Records maken Ja Ja Ja Ja Nee Nee

Records 
bewerken

Ja Ja Ja Ja Nee Nee

Records 
verwijderen

Ja Beperkt* Beperkt* Ja Nee Nee

Scripts wijzigen Ja Beperkt* Nee Ja Nee Nee

Scripts uitvoeren Ja Ja Ja Ja Ja Nee

Invoerlijsten 
wijzigen

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Menu's Alles Alleen 
bewerken

Alleen 
bewerken

Alles Minimum Minimum
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7. Open het bestand met verschillende gebruikersaccounts en test elke privilegeset die u hebt 
gemaakt. Controleer of alle beperkingen werken zoals u wilt en breng zo nodig de nodige 
correcties aan in de privilegesets.

8. Stel optioneel een beperking voor andere bestanden in zodat ze geen toegang tot het schema 
van de oplossing hebben. Raadpleeg "Autorisatie verlenen voor toegang tot bestanden" op 
pagina 132 voor meer informatie.

Een bestand met een wachtwoord beveiligen
Wanneer een bestand met een wachtwoord is beveiligd, wordt u elke keer dat u het bestand 
opent, gevraagd een accountnaam en wachtwoord op te geven. Gebruikers die deze 
accountgegevens niet kennen, kunnen het bestand bijgevolg niet openen.

Zo beveiligt u een bestand met een wachtwoord:

1. Maak de volgende wijzigingen in de accounts van het bestand:

1 Bewerk de account Admin zodat deze een andere accountnaam en een ander wachtwoord 
heeft en de privilegeset Volledige toegang gebruikt. 

1 Zorg ervoor dat de account Gast inactief is.

1 Verwijder alle andere accounts in het bestand of maak ze inactief.

2. Bewerk, indien nodig, de privilegeset Volledige toegang om aan uzelf de gewenste uitgebreide 
privileges toe te wijzen.

Schakel geen uitgebreide privileges in tenzij ze vereist zijn.

Suggesties voor het maken van veilige wachtwoorden

1 Veilige wachtwoorden bevatten gewoonlijk 8 of meer tekens waarvan ten minste één teken een 
cijfer is.

1 Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord zVoetBalz2 
opgeeft, accepteert FileMaker Pro zvoetbalz2 niet. Wanneer u een wachtwoord voor een 
account invoert, controleert u of de Caps Lock-toets op het toetsenbord is uitgeschakeld.

1 Als het bestand via Web Publishing wordt samengebruikt, kunnen voor accountnamen en 
wachtwoorden alleen tekens uit de tekenset ISO Latin-1 worden gebruikt (met uitzondering van 
een dubbele punt). Als u wilt vermijden dat tekens op het web verkeerd worden geïnterpreteerd, 
beperkt u accountnamen en wachtwoorden tot alfabetische en numerieke tekens.

Accounts en privilegesets maken
In accounts geeft u accountnamen en (gewoonlijk) wachtwoorden op voor een bestand. Wanneer 
een gebruiker een bestand opent dat accounts bevat, wordt deze gevraagd accountgegevens in 
te voeren. Wanneer een gebruiker een bestand opent met een juiste accountnaam en het juiste 
wachtwoord, bepaalt de privilegeset die aan die account is toegewezen, welke acties de gebruiker 
in dat bestand kan uitvoeren.

Een privilegeset bepaalt het niveau van toegang tot een database. U kunt bijvoorbeeld beperken 
welke lay-outs kunnen worden weergegeven, welke menu's beschikbaar zijn en instellen of 
afdrukken is toegestaan.
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Als u voor een bestand accounts en privilegesets wilt maken en beheren, moet u het bestand 
openen met een account waaraan de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Om 
bovendien wijzigingen aan een account te maken waaraan de privilegeset Volledige Toegang is 
toegewezen (bijvoorbeeld de account verwijderen of volledige toegangsprivileges eraan 
toewijzen), moet u een lokale account gebruiken die beschikt over volledige toegangsprivileges.

U kunt accounts en privilegesets maken en wijzigen in een gedeeld bestand wanneer dit door 
clients wordt gebruikt. De accountwijzigingen gaan onmiddellijk van kracht. De huidige clients 
worden door deze wijzigingen niet verstoord. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord wijzigt voor een 
account die door een of meer clients wordt gebruikt, wordt het gebruik van FileMaker Pro niet 
onderbroken. De volgende keer dat de clients het bestand openen, dienen ze wel het nieuwe 
wachtwoord in te voeren.

U kunt net zoveel accounts maken als u nodig hebt. U kunt voor alle gebruikers individuele 
accounts maken of een aantal accounts maken die gebruikers kunnen samengebruiken.

Weergeven accounts

1. Wanneer het bestand is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Beveiliging.

Het dialoogvenster Beveiliging beheren verschijnt. Als de gedetailleerde 
beveiligingsinstellingen worden weergegeven, klikt u op Basisinstelling gebruiken.

2. Links ziet u de accounts die voor dit bestand zijn gedefinieerd.

Gedefinieerde 
accounts voor het 

bestand

3. Klik op OK.

Accounts maken en bewerken
U kunt voor alle individuele gebruikers die toegang krijgen tot een bestand accounts maken of u 
kunt een aantal accounts maken die door meerdere gebruikers worden gedeeld (bijvoorbeeld: een 
account ‘Marketing’ en een account ‘Verkoop’). U dient aan elke nieuwe account een privilegeset 
toe te wijzen. 

Zo maakt of bewerkt u een account:

1. Wanneer het bestand is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Beveiliging.

2. Als de gedetailleerde instellingen in het dialoogvenster ‘Beveiliging beheren’ worden 
weergegeven, klikt u op Basisinstelling gebruiken.
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3. Klik op Nieuwe account om een nieuwe account te maken. Selecteer een bestaande account 
om deze te wijzigen.

4. Kies bij Verifiëren via de optie Lokaal FileMaker-bestand.

Als u de account wilt verifiëren via een externe server, kiest u Externe server. 

5. Voer bij Accountnaam de accountnaam in of wijzig deze.

Accountnamen zijn niet hoofdlettergevoelig. 

6. Als u het wachtwoord wilt opgeven of wijzigen, klikt u bij Wachtwoord op de knop Wijzigen. 
Voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in en bevestig het. Klik daarna op Wachtwoord 
instellen.

7. Als u wilt dat de gebruiker een nieuw wachtwoord aanmaakt bij de volgende aanmelding, 
selecteert u Verplichte wijziging van wachtwoord bij volgende aanmelding.

8. Voer bij Privilegeset één van de volgende handelingen uit:

1 Kies een privilegeset.

1 Kies Nieuwe privilegeset en maak vervolgens een nieuwe. 

1 Kies een privilegeset, klik vervolgens op Bewerken en wijzig daarna de privilegeset.

9. Selecteer het selectievakje om de account actief te maken.

Als u een account inactief wilt maken (bijvoorbeeld totdat u de privilegeset hebt 
geconfigureerd), schakelt u het selectievakje uit.

10. Klik op OK. 

Zo dupliceert of verwijdert u een bestaande account:

1. Volg stappen 1 en 2 in "Accounts maken en bewerken," hierboven.

2. Selecteer in het dialoogvenster ‘Beveiliging beheren’ een account en doe dan het volgende:

1 Klik op  om de account te dupliceren. 

1 Klik op  om de account te verwijderen. 

3. Klik op OK.
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Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd
Als uw FileMaker Pro-databasebestanden door FileMaker Server worden gehost en uw 
organisatie maakt gebruik van centraal beheerde verificatie voor gebruikers en groepen, zoals 
Apple Open Directory of een Windows-domein, kunt u accounts instellen die gebruikers verifiëren 
op basis van uw verificatieserver. Zo kunt u uw bestaande verificatieserver gebruiken om toegang 
tot databases te regelen zonder dat u in elk FileMaker Pro-databasebestand een onafhankelijke 
lijst met accounts hoeft te beheren.

Opmerking   Alleen databasebestanden die door FileMaker Server worden gehost, kunnen 
gebruikers verifiëren op basis van een verificatieserver. Databasebestanden die door 
FileMaker Pro worden gedeeld, kunnen gebruikers niet op basis van een verificatieserver 
verifiëren.

Belangrijk   Wanneer een databasebestand een of meer accounts bij een externe server bevat, 
moet u ervoor zorgen dat u de beveiligingsinstellingen van het besturingssysteem gebruikt om 
rechtstreekse toegang tot het bestand te beperken. Anders zou een onbevoegde gebruiker het 
bestand kunnen verplaatsen naar een ander systeem dat uw verificatieserveromgeving kopieert 
en toegang tot het bestand kunnen krijgen. Raadpleeg de Help van FileMaker Server voor meer 
informatie.

Privilegesets maken en bewerken
U kunt elke privilegeset toewijzen aan één of meer accounts.

Zo maakt u een privilegeset:

1. Wanneer het bestand is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Beveiliging.

Als de basisbeveiligingsinstellingen in het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' worden 
weergegeven, klikt u op Gedetailleerde instelling gebruiken. 

2. Klik op het tabblad Privilegesets.

Alle opties voor een privilegeset worden standaard ingesteld op de meest beperkende 
instelling.

Klik om een nieuwe 
privilegeset te maken

3. Klik op Nieuw om een nieuwe privilegeset te maken. Om een bestaande privilegeset te 
bewerken, selecteert u de privilegeset voor bewerkingen en klikt u vervolgens op Bewerken.

4. Voer de naam en optionele beschrijving voor de privilegeset in of wijzig deze.
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5. Definieer de privileges voor de privilegeset.

Privilegesets die u niet kunt wijzigen, worden grijs weergegeven.

6. Klik op OK.

Nadat u de privilegesets hebt gemaakt, maakt of bewerkt u accounts zodanig dat ze de juiste 
privilegesets gebruiken. Raadpleeg "Accounts maken en bewerken" op pagina 128. 

Toegang op recordniveau inschakelen
U kunt voor elke tabel afzonderlijk de toegang tot records instellen. U kunt met de privilegeset 
bijvoorbeeld de volgende handelingen beperken:

1 Alle of bepaalde records in elke tabel weergeven, bewerken, maken of verwijderen.

1 Toegang krijgen tot bepaalde velden in elke tabel, of die velden wijzigen.

U kunt privileges voor toegang tot records alleen instellen voor tabellen die in het huidige bestand 
zijn gedefinieerd. Als het bestand relaties met tabellen in andere bestanden bevat die u wilt 
beveiligen, dient u accounts en privilegesets in de andere bestanden te maken om die tabellen te 
beveiligen.

Uitgebreide privileges weergeven
Uitgebreide privileges bepalen welke opties voor het delen van gegevens worden toegestaan met 
een privilegeset voor een bestand. Bijvoorbeeld: als het bestand wordt gedeeld, bepaalt het 
uitgebreide privilege Toegang via FileMaker Network of de privilegeset toestaat dat een client het 
gedeelde bestand opent. Het uitgebreide privilege Toegang via FileMaker WebDirect bepaalt of 
de privilegeset toestaat dat toegang tot de database wordt verkregen vanuit een webbrowser. 

Standaard hebt u de keuze uit zes uitgebreide privileges. Raadpleeg "Accounts, privilegesets, en 
uitgebreide privileges" op pagina 122 voor meer informatie over uitgebreide privileges

In het dialoogvenster Beveiliging beheren kunt u de uitgebreide privileges weergeven en ook elk 
uitgebreid privilege inschakelen voor een aantal privilegesets. Alle uitgebreide privileges voor een 
bestand met uitzondering van fmreauthenticate10 zijn standaard uitgeschakeld, zelfs in de 
privilegeset voor volledige toegang.

Mogelijk dient u een uitgebreid privilege dat niet langer is vereist, te verwijderen.

Zo geeft u de uitgebreide privileges weer:

1. Wanneer het bestand is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Beveiliging.

Als de basisbeveiligingsinstellingen in het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' worden 
weergegeven, klikt u op Gedetailleerde instelling gebruiken. 

2. Klik in het dialoogvenster Beveiliging beheren op het tabblad Uitgebreide privileges. 
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Autorisatie verlenen voor toegang tot bestanden
Binnen het kader van uw algemene beveiligingsplan kunt u bepalen of andere FileMaker Pro-
bestanden geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot het schema in een bestand (inclusief de 
tabellen, lay-outs, scripts en invoerlijsten erin) in uw beveiligde oplossing. Wanneer beveiliging is 
ingeschakeld, is autorisatie vereist voordat het beveiligde bestand via een FileMaker-
gegevensbron kan worden gebruikt. Daarom moet u, in een oplossing met meer bestanden, de 
andere bestanden autoriseren.

Door beveiliging in te schakelen, kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat iemand met een account in 
uw bestand een ander bestand maakt dat tabellen in uw bestand gebruikt, maar niet dezelfde 
bedrijfslogica (zoals dezelfde scriptactiveringen) implementeert. Door dit alternatieve bestand kan 
uw beoogde bedrijfslogica worden omzeild (hoewel toegang op recordniveau dan nog steeds zou 
worden afgedwongen). Door deze optie in te schakelen, voorkomt u ook dat ongeautoriseerde 
bestanden een beveiligd bestand openen met de scriptstap Bestand openen.

Opmerking   U moet de privilegeset voor Volledige toegang hebben voor elk bestand dat u wilt 
beveiligen en voor elk bestand dat u wilt autoriseren.

Zo verleent u een autorisatie voor bestandstoegang:

1. Wanneer het bestand is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Beveiliging.

Als de basisbeveiligingsinstellingen in het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' worden 
weergegeven, klikt u op Gedetailleerde instelling gebruiken. 

2. Klik op het tabblad Bestandstoegang.

3. Als u dit bestand wilt beveiligen tegen ongewenste toegang vanuit andere bestanden, schakelt 
u Volledige toegangsprivileges vereisen om verwijzingen naar dit bestand te maken in.

4. Als er momenteel bestanden zijn geopend die verwijzen naar het beveiligde bestand. Wanneer 
u een waarschuwing ziet, klikt u op Ja.

5. Om andere bestanden te autoriseren die momenteel niet zijn geopend, klikt u op Autoriseren. 
Kies in het dialoogvenster Bestand openen het lokale of externe bestand dat u wilt autoriseren 
en klik op Openen.

Mogelijk wordt u gevraagd om een naam en wachtwoord op te geven van een account met 
privileges voor Volledige toegang.

6. Klik op OK.

Beveiligingsmaatregelen
Zorg ervoor dat uw databasebestanden, hostcomputers, werkstations en de netwerken die er 
toegang toe bieden veilig zijn voor diefstal en beschadiging. Om uw gegevens en apparatuur te 
beveiligen, moet u de volgende vijf belangrijke beveiligingsmaatregelen treffen:

1 Verbeter de fysieke beveiliging

1 Verbeter de beveiliging van het besturingssysteem

1 Zorg voor beveiliging van het netwerk

1 Maak reservekopieën van databases en andere belangrijke bestanden

1 Installeer antivirussoftware, voer deze uit en houd deze actueel
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De fysieke beveiliging verbeteren
Beoordeel of uw computers fysiek veilig zijn:

1 De hostcomputer zou een speciale machine moeten zijn, die met een slot is verankerd aan een 
bureau of een vast voorwerp. Zet de computer zo vast dat de vaste schijf niet kan worden 
verwijderd. Beperk de toegang tot de computer door deze in een afgesloten ruimte te plaatsen.

1 Beveilig de clientwerkstations die toegang hebben tot een database. Vergrendel de computers 
en beperk de toegang ertoe met een schermbeveiligingsprogramma waarvoor een wachtwoord 
moet worden ingevoerd.

1 Zorg voor de fysieke beveiliging van de computers, harde schijven en opslagmedia voor 
reservekopieën waar de bestanden zijn opgeslagen.

De beveiliging van het besturingssysteem verbeteren
Gebruik de beveiligingsfuncties van uw besturingssysteem om toegang tot belangrijke gegevens 
te beperken. De netwerkbeheerder moet alleen toegang verlenen aan de personen die bevoegd 
zijn om het systeem of de FileMaker-bestanden te beheren en te onderhouden. Bovendien moet 
de beheerder:

1 gebruikerscodes en wachtwoorden bijhouden, 

1 toegang tot de toepassing FileMaker Pro en tot de bestandsdirectory's, servers en webpagina's 
beperken,

1 instellingen voor externe toegang voor het delen van bestanden en FTP controleren, 

1 toegang voor het up- en downloaden van bestanden beperken,

1 ervoor zorgen dat alle gebruikers de recentste, veiligste versie van het besturingssysteem 
gebruiken.

1 Om processen te stroomlijnen, kunt u externe verificatie inschakelen, waarbij accounts worden 
gebruikt die zijn geconfigureerd in de Windows-domeinverificatie of in Apple Open Directory. 

1 Zet geen FileMaker Pro-bestanden op bestandsservers om ze te delen. Gebruik liever de 
interne netwerkfunctie in FileMaker Pro en FileMaker Server. Hiermee voorkomt u dat de 
bestanden op ongepaste wijze worden gekopieerd en dat records worden vergrendeld of 
mogelijk worden beschadigd wanneer bestanden op opgepaste manier worden gedeeld.

Het netwerk beveiligen 
Databases die worden gedeeld via een intranet of het internet maken gebruik van het TCP/IP-protocol. 
U kunt het TCP/IP-protocol ook gebruiken wanneer u databases peer-to-peer of via FileMaker Server 
deelt. TCP/IP is weliswaar geschikt voor het verplaatsen van gegevens en om clients verbinding te 
laten maken met uw gegevens, maar bij de ontwikkeling van dit protocol was beveiliging niet de 
belangrijkste doelstelling. Wanneer u geen voorzorgsmaatregelen treft, kan dit protocol de deur 
openzetten voor ongenood bezoek aan uw hostcomputer, serversoftware, databases en misschien 
andere clientmachines in uw interne netwerk. TCP/IP biedt niet veel beveiliging voor gegevens, en 
daarom is het van belang dat u barricades, zoals firewalls en SSL-gegevenscodering, in het pad van 
ongenode bezoekers opwerpt.
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1 De meest gebruikte barricade is de firewall die uw netwerk verdeelt in twee verschillende 
omgevingen: een openbare omgeving die zich "buiten de firewall" bevindt en een privé-omgeving 
die zich "in de firewall" bevindt. Gebruikers buiten de firewall hebben alleen toegang tot die TCP/IP- 
of hardwareadressen die u openbaar maakt. Hierdoor kunt u zich concentreren op de beveiliging 
van servermachines die blootgesteld zijn, terwijl uw andere machines achter de firewall met minder 
beveiligingsmaatregelen kunnen werken.

1 Het werken met draadloze netwerkapparatuur, zoals de Apple AirPort Extreme- en andere 
802.11b-netwerkkaarten en -basisstations, kan beveiligingsproblemen geven. Deze apparaten 
kunnen uw netwerkverkeer tot buiten de muren van het gebouw uitzenden, en daarom is het 
uitermate belangrijk dat u uw draadloze netwerksignalen codeert. Gebruik altijd het hoogst 
beschikbare niveau van signaalcodering.

Reservekopieën maken van databases en andere belangrijke bestanden
Ontwikkel plannen voor het herstellen van gegevens, en zorg daarbij voor alternatieve locaties en 
systemen waar bedrijfskritieke informatieservices kunnen plaatsvinden. Een recente reservekopie 
kan u helpen bij het herstellen van het systeem wanneer iemand de beheerdersaccountinformatie 
voor een bestand heeft verloren of wanneer een fout van een gebruiker (en soms een slecht 
databaseontwerp) ertoe heeft geleid dat gegevens zijn verwijderd of verkeerd zijn gewijzigd.

Houd rekening met het volgende:

1 Host databases met FileMaker Server en maak regelmatig geplande, automatische 
reservekopieën.

Gebruik geen back-upsoftware van andere fabrikanten op gehoste FileMaker Pro-databases. 
Gebruik in eerste instantie FileMaker Server om een back-up van uw database te maken en 
voer daarna de back-upsoftware van een andere leverancier op de kopie uit. Back-upsoftware 
kan geopende, gehoste databases beschadigen.

Maak bijvoorbeeld lokale reservekopieën van bestanden op werkdagen om 6:00, 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00 en 23:30. Maak om middernacht een incrementele reservekopie van het hele 
systeem naar het reservekopiesysteem van het bedrijf. Maak tenslotte op vrijdagnacht om 
24:00 een reservekopie van het volledige systeem. Kopieer de tapes met de reservekopie en 
bewaar deze kopieën op een externe locatie. Wanneer u dit schema aanhoudt en de server om 
de een of andere reden (behalve een rampzalige uitval van meerdere stations) uitvalt, kunt u 
de recentste reservekopie van de gegevensbestanden gebruiken: dit betekent dat er nooit 
meer dan drie uur werk verloren is. In het geval van een rampzalige uitval van meerdere 
stations kan de tape van de avond ervoor worden gebruikt, zodat het gegevensverlies tot 
hooguit een dag beperkt blijft. Uiteraard kunnen deze procedures speciaal worden toegespitst 
op uw situatie en de waarde van de gegevens. 

1 Zorg ervoor dat de reservekopieën niet beschadigd of ontoegankelijk zijn. Controleer of zij correct 
werken voordat u ze nodig hebt. Voer regelmatig een diagnoseprogramma uit op de vaste schijf 
en op uw reservekopiebestanden.

1 Controleer of u een volledige set van bestanden kunt herstellen vanaf reservekopieën.

1 Exporteer regelmatig uw bestanden om ze te beveiligen tegen bestandsbeschadiging.

1 Beveilig de media waarop de reservekopie staat zelf. Bewaar reservekopieën op een aparte en 
brandveilige locatie. 

1 Wijs reservekopiebeheerders aan die bestanden kunnen ophalen in het geval dat de 
netwerkbeheerder niet beschikbaar is. 



Hoofdstuk 6  |  Bestanden beveiligen 135

1 Plan uw systeem met het oog op redundantie. Als de stroom uitvalt, moet een universele 
netvoedingseenheid (UPS) de stroomvoorziening gedurende minimaal 15 minuten kunnen 
handhaven, zodat u alle bestanden veilig kunt afsluiten. Als de netvoeding niet op tijd kan 
worden hersteld, kunt u overwegen een generator in te schakelen om de servers van voeding 
te voorzien. Overweeg ook of u een voedingsbron voor routers en firewalls moet hebben. Wordt 
communicatie een probleem als u 48 uur of langer geen toegang tot het internet hebt? 

1 Bedenk hoe u services kunt blijven leveren als een indringer uw databaseserver uitschakelt en 
deze server niet in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld. 

1 Evalueer andere scenario's die kunnen optreden en maak een plan om op elke situatie te 
kunnen inspelen.

Bovendien moet een netwerkbeheerder de risico's voor gegevenssystemen en bedrijfskritieke 
functies inschatten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

1 Diefstal van gegevens of eigen intellectueel eigendom. 

1 Ontwrichting of diefstal van of schade aan de netwerkinfrastructuur, zoals servers, netwerken, 
gegevensopslag of de opslag van reservekopieën van gegevens. Schade kan worden 
veroorzaakt doordat wachtwoorden worden gekraakt of door andere vormen van sabotage en 
vernieling. De meeste incidenten vinden hun oorsprong binnen de organisatie. 

1 Ontwrichting van of schade aan de infrastructuur van de organisatie, zoals door brand, 
milieutechnische of biologische gevaren, overstroming en dergelijke. 

1 Ontwrichting van of schade aan de openbare infrastructuur, zoals de energievoorziening, 
telecommunicatie (spraak en gegevens), vervoersnet (wegen, treinen, bussen) veroorzaakt 
door milieucondities of extreme weersomstandigheden, zoals storm en overstromingen.

FileMaker Pro beschikt over twee hulpmiddelen voor controle en reparatie van mogelijk 
beschadigde databases: consistentiecontroles en bestandsherstel. De consistentiecontrole 
wordt, indien nodig, automatisch uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. U kunt 
desgewenst ook de consistentie controleren van een bestand waarvan u vermoedt dat dit is 
beschadigd. Bovendien kunt u FileMaker Pro laten proberen een beschadigd bestand te 
herstellen. 

Belangrijk   Gebruik de reservekopiebestanden in het geval van een serverstoring, zoals een 
onverwachte stroomuitval of een storing van een vaste schijf of in de software. Elke 
systeemstoring waardoor FileMaker Server verkeerd wordt afgesloten kan leiden tot beschadigde 
bestanden als de gegevens in het cachegeheugen niet naar schijf zijn geschreven en de 
bestanden niet naar behoren zijn afgesloten. Zelfs als de bestanden weer kunnen worden 
geopend en een consistentiecontrole doorstaan of kunnen worden hersteld (op initiatief van 
FileMaker Pro of van u), kan er ergens in het bestand iets beschadigd zijn. Bestandsherstel kan 
niet garanderen dat eventuele problemen zijn verholpen.
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Antivirussoftware installeren, uitvoeren en upgraden
Aangezien de meeste computers toegang tot het internet hebben, zijn ze kwetsbaar voor 
bedreigingen zoals virussen die worden verzonden via e-mailbijlagen. Zorg ervoor dat alle 
werknemers regelmatig een antivirusprogramma uitvoeren en dat zij zich bewust zijn van de 
typische waarschuwingssignalen voor virussen. Werknemers moeten alle bestanden scannen 
voordat zij ze kopiëren of downloaden naar hun computers en mogen nooit ongevraagde bijlagen 
openen, ook niet als die afkomstig zijn van een bekende.

Hoewel antivirussoftware onontbeerlijk is voor de beveiliging van uw systemen en gegevens, dient 
u hiermee omzichtig te werk te gaan bij gebruik op computers waarop FileMaker Pro-databases 
worden gehost. 

Antivirusprogramma's vergrendelen soms bytes in een bestand wanneer ze op virussen scannen. 
Deze vergrendelingen kunnen een fout in het besturingssysteem veroorzaken wanneer 
FileMaker Pro of FileMaker Server gegevens naar het bestand proberen te schrijven. Hierdoor 
wordt het bestand soms als beschadigd of gesloten gemarkeerd.

Deze situatie treedt ook op bij bestanden die FileMaker Server gebruikt als doelbestanden voor 
reservekopieën. Als bij een geplande back-up het reservekopiebestand door antivirussoftware wordt 
gescand, is het mogelijk dat het doelbestand vergrendeld is. Hierdoor mislukt het back-upproces en 
kan er gegevensverlies optreden. Ditzelfde probleem met gegevensverlies kan optreden wanneer een 
open, niet-gedeeld FileMaker Pro-databasebestand door antivirussoftware wordt gescand.

Neem daarom deze aanbevelingen in acht wanneer u antivirussoftware gebruikt op computers 
waarop FileMaker Pro-databases worden gehost:

1 Voer geen antivirussoftware uit op geopende of gehoste databases. Sluit eerst de databases 
en voer daarna de antivirussoftware uit.

1 Wanneer u uw computer op virussen scant, scan dan niet de map Databases en submappen 
of andere mappen die bestanden bevatten die actief bestanden hosten via FileMaker Server of 
FileMaker Pro. Stel daarentegen uw antivirussoftware zodanig in dat deze de doelmap van uw 
databaseback-ups scant en zorg ervoor dat uw antivirusscanplanning niet samenvalt met uw 
FileMaker Server-back-upplanning. Wacht tot de back-up van databases volledig is uitgevoerd 
voordat u ze scant.



Hoofdstuk 7 
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FileMaker® Pro Advanced bevat geavanceerde ontwikkelings- en aanpassingsgereedschappen 
die speciaal zijn ontworpen voor ontwikkelaars van oplossingen. U kunt zowel FileMaker Pro als 
FileMaker Pro Advanced gebruiken om uw oplossingen te maken en te testen.

Functies van FileMaker Pro Advanced
FileMaker Pro Advanced biedt niet alleen alle functies die in FileMaker Pro beschikbaar zijn, maar ook:

1 Developer-hulpprogramma's: hiermee kunt u runtime-oplossingen maken, aanpassen en 
implementeren

1 Eigen functies: hiermee kunt u uw eigen functies maken die overal in de oplossing kunnen worden 
gebruikt

1 Eigen menu's: hiermee kunt u uw eigen menu's voor de oplossing maken

1 Script Debugger: hiermee kunt u FileMaker-scripts systematisch testen en debuggen

1 Gegevensinzage: hiermee kunt u velden, variabelen en berekeningen volgen

1 Database Design Report: hiermee kunt u gedetailleerde documentatie over de structuur of 
schema's van databases publiceren

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

Developer-hulpprogramma's
Met de Developer-hulpprogramma's kunt u het volgende doen:

1 een autonome runtime-oplossing maken waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen zonder 
FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced uit te voeren

1 een reeks bestanden een nieuwe naam geven en automatisch de interne koppelingen naar 
gerelateerde bestanden en scripts bijwerken

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

1 uw bestanden weergeven in de modus Kiosk

1 de FileMaker Pro-bestandsnaamextensie toevoegen aan een reeks niet-runtime-bestanden

1 een foutenlogbestand maken voor de verwerking van fouten

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

Runtime-oplossingen
De Developer-hulpprogramma's maken een kopie van uw bestanden en binden het 
databasebestand of de databasebestanden aan een runtime-toepassing met een door u 
opgegeven naam.
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Zo maakt u een runtime-oplossing:

1. Sluit de bestanden die u wilt aanpassen.

2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.

3. Klik op Toevoegen om de bestanden te zoeken die u wilt aanpassen.

4. Kies een locatie voor de runtime-oplossing.

5. Selecteer opties voor de runtime-oplossing.

6. Klik op Maken.

De oplossing binden
Zo bindt u databasebestanden in een runtime-databaseoplossing:

1. Selecteer in het dialoogvenster ‘Oplossingsopties opgeven’ de optie Runtime-
oplossingstoepassing(en) maken.

2. Geef de runtime-oplossing een naam.

3. Maak een bindingssleutel.

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.

4. Voeg een bedrijfslogo of andere eigen afbeelding toe aan het sluitende eindscherm.

5. Klik op Maken.

Raadpleeg de Help voor informatie over de verschillen tussen de runtime-toepassing en 
FileMaker Pro.

Vorige oplossingen converteren en upgraden
Als u een FileMaker Pro-runtime-oplossing 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.

Nadat u de bestanden hebt geconverteerd, kunt u ze upgraden om de nieuwere FileMaker Pro- 
en FileMaker Pro Advanced-functies te benutten. Maak zo nodig scripts om de bestaande 
gegevens van gebruikers vanuit de oude runtime-oplossing te importeren in de nieuwe geüpgrade 
oplossing. Gebruik de Developer-hulpprogramma's om de oplossing te binden als een nieuwe, 
geüpgrade runtime-oplossing.

Distribueer de nieuwe geüpgrade runtime-oplossing en stel instructies beschikbaar over hoe 
gebruikers hun bestanden kunnen upgraden door de oude bestanden in de nieuwe runtime-
toepassing te converteren en hun gegevens te importeren.
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Runtime-oplossingen distribueren
Als een van de laatste stappen bij de ontwikkeling van uw runtime-oplossing moet u alle vereiste 
bestanden samenbundelen, bepalen hoe u uw oplossing wilt verdelen (bijvoorbeeld op media of 
via een netwerk) en documentatie voor de installatie van uw oplossing beschikbaar stellen voor 
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.

Componenten van een oplossing organiseren

Wanneer u uw bestanden bindt als een runtime-oplossing, 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 Windows-runtime-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 runtime-toepassing. 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.

Oplossingsmap voor Windows Oplossingsmap voor OS X

Runtime-toepassing Runtime-
toepassingspakket

Gebonden primaire en 
hulpoplossingsbestanden

Gebonden primaire en 
hulpoplossingsbestanden

Extensions

Dictionaries

DLL's gegenereerd bij 
het binden

Voorbeeld van oplossingsinhoud voor Windows en OS X voor 
distributie

Extensions 

Dictionaries

Taalbronmappen

Belangrijk   Deze bestanden en mappen mogen niet worden hernoemd.

Als uw runtime-oplossing 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. 

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.
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Testen voor en na het maken van uw oplossing

U moet de functionaliteit van uw oplossing 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 oplossing:

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-oplossing geen standaard FileMaker Pro-functie gebruikt die in de 
runtime-toepassing is verborgen of uitgeschakeld.

1 Verifieer dat alle scripts en knoppen werken zoals u dat verwacht. Dat is vooral belangrijk als u 
uw oplossing weergeeft in de kioskmodus. 

1 Verifieer uw installatieprocedures en test andere instructies in de documentatie.

1 Verifieer of uw lay-outs goed worden weergegeven op beeldschermen met andere 
kleurspecificaties en -resoluties en ook op het kleinste beeldscherm dat uw gebruikers mogelijk 
zouden kunnen gebruiken.

1 Test uw runtime-oplossing met echte 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 oplossing zien aan gebruikers waarvoor deze is bedoeld om eventuele problemen met 
het gebruik ervan aan het licht te brengen.

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

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

1 Zorg ervoor dat uw oplossing 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-oplossing een niet-gebonden versie, 
zeker wanneer u de volledige toegangsprivileges definitief hebt verwijderd.

Updates voor runtime-oplossingen verdelen

Als u in het gebonden primaire bestand van uw runtime-oplossing functies verbetert of wijzigt, kunt 
u het bijgewerkte bestand verdelen naar uw gebruikers 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-oplossing wilt verdelen, 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-oplossing niet meer weet en u wilt een 
bestand bijwerken of toevoegen, moet u alle bestanden opnieuw binden met een nieuwe 
bindingssleutel en de volledige oplossing opnieuw verdelen.
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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.

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-oplossing.

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-oplossing 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-oplossing 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.

De modus Kiosk
De modus Kiosk is een methode waarmee u uw oplossing of runtime-oplossing kunt weergeven op 
een volledig scherm, zonder werkbalken of menu's. Zoals de naam al suggereert, kunt u de modus 
Kiosk gebruiken om uw oplossing aan gebruikers voor te stellen als een informatiekiosk. U kunt uw 
oplossing zodanig ontwerpen dat deze kan worden uitgevoerd vanaf een aanraakscherm.

Wanneer u een oplossing maakt die in de modus Kiosk moet worden uitgevoerd, moet u voor uw 
oplossing een navigatiemethode aanbieden en de gebruikers ervan de mogelijkheid bieden om uw 
oplossing af te sluiten.

Eigen functies
Gebruik de functie Eigen functies als u functies wilt maken die overal in een bestand 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.
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Zo maakt u een eigen functie:

1. Kies Bestand > Beheren > Eigen functies.

2. Klik op Nieuw.

De lijst met 
functies

Formulevak

De lijst met 
parameters

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.

Eigen menu's, menuonderdelen en menureeksen
In FileMaker Pro Advanced kunt u uw eigen menu's, menuonderdelen en menureeksen maken 
voor uw oplossingen. U kunt:

1 een nieuw menu maken of een bestaand menu bewerken

1 een menu dupliceren of verwijderen

1 menuonderdelen toevoegen, dupliceren of verwijderen

1 eigenschappen van menuonderdelen opgeven, zoals de weergavetitel, sneltoets en actie
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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 aan bestaande menu's te maken, bijvoorbeeld om de eigenschappen van enkele 
menuonderdelen te wijzigen.

1 met een leeg menu te beginnen. Gebruik deze methode als u belangrijke wijzigingen in menu's 
gaat maken, bijvoorbeeld om menu's toe te voegen en eigenschappen van menuonderdelen te 
wijzigen.

Menu

Menubalk

Menureeks voor deze lay-out

Menuonderdeel

Scheidingsteken

Vervolgmenu

Weergavetitel van menu

Terminologie voor eigen menu's

Eigen menuonderdelen
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.

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

1 menureeksen voor afzonderlijke lay-outs opgeven

1 scripts maken die menureeksen wijzigen

1 de standaardmenureeks in de menubalk van een oplossingsbestand wijzigen

1 tijdelijk schakelen naar een andere menureeks met behulp van het menu Gereedschappen van 
FileMaker Pro Advanced

Scripts debuggen
Gebruik de Script Debugger om FileMaker-scripts systematisch te testen en te debuggen.

Zo voert u scripts uit in de debugmodus: 

1. Selecteer Gereedschappen > Script Debugger.

De Script Debugger wordt geopend.

2. Voer uw script uit.

De stappen van het door u 
uitgevoerde script verschijnen 

hier

Dubbelklik op een gepauzeerd script 
in de lijst Aanroepvolgorde om het 

script te bewerken 

Kies of u scripts wilt onderbreken 
wanneer fouten worden 

gevonden

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.

Om een onderbrekingspunt in te stellen of te wissen, klikt u op het regelnummer links van de scriptstap. 
Script Debugger kan onderbrekingspunten gebruiken om grote delen van een script uit te voeren, en 
het script alleen te onderbreken om de sectie die met een onderbrekingspunt is gemarkeerd, te 
inspecteren.
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Uitdrukkkingen bewaken
Gebruik de Gegevensinzage 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.

Zo volgt u het script dat momenteel wordt uitgevoerd:

1. Kies Gereedschappen > Gegevensinzage of klik op  in de 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

Zo volgt u uitdrukkingen:

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 Klik op  om een uitdrukking toe te voegen. 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

Kies 
veldverwijzi

ngen

Formule 

Selecteer logische of 
vergelijkingsoperatoren

Kies de weergave 
van functies in dit 
dialoogvenster

Klik hierop om de 
uitdrukking te evalueren

Klik om de uitdrukking aan de 
Gegevensinzage toe te 
voegen

Resultaat van 
de uitdrukking

Tabelnaam

Selecteer functies 
om in de uitdrukking 
te gebruiken

1 Als u een uitdrukking wilt bewerken, dubbelklikt u op de uitdrukking op het tabblad Volgen of 
selecteert u een uitdrukking en klikt u op . Definieer of bewerk de uitdrukking. Klik 
vervolgens op Nu evalueren om het resultaat van de uitdrukking weer te geven of klik op 
Bewaken om de uitdrukking aan de lijst Volgen toe te voegen.

Databaseschema's documenteren
Met de functie Database Design Report (DDR)  kunt u:

1 een tekstuele voorstelling van uw databaseschema onderzoeken

1 statistische gegevens verzamelen over de structuur van uw database

1 rapporten in HTML of XML maken voor elke database die op dat ogenblik lokaal of via een 
netwerk is geopend

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
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Zo maakt u een database design report:

1. Kies Gereedschappen > Database Design Report.

2. Stel opties voor het rapport in.

Selecteer de bestanden 
en tabellen die u wilt 

toevoegen 

Selecteer de 
elementen die u wilt 

toevoegen

 Kies de indeling van 
het gepubliceerde 

rapport

Kies of u het rapport 
wilt openen zodra het 

klaar is

3. Klik op Maken.
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FileMaker Pro-indeling   114
FileMaker Server

aanbevolen gebruik   108
beschrijving   130
bestanden uploaden naar   113
privileges voor   123, 131

FileMaker WebDirect
beschrijving   120
privileges voor   130
uitgebreide privileges voor   123

FileMaker-documentatie   7
Formules

berekeningvelden   52
volgen   145
voor eigen functies   142

Formulierlay-out van één pagina. Zie Tabelweergave
Formulierweergave   20, 21
Foto’s in containervelden   47
Functies

beschrijving   52
eigen   141
volgen in formules   146

Furigana-velden   55

G
Gaan

van record naar record   22
van veld naar veld   25

Gaan naar velden met de Tab-toets   25
Gecodeerde verbinding (SSL) met host   111
Gedeelde bestanden

Raadpleeg ook Netwerken
accounts   126
beperkingen   108
clients   109
host   109
op het internet   120
opslaan   109
privileges instellen voor   123
privilegesets   126

Gedeelde records vergrendelen   112
Gedeelten. Zie Lay-outgedeelten

Gegevens
automatisch invoeren   23, 55
beschrijving   14
importeren en exporteren   114
in grafiek uitzetten   88
invoeren in velden   26
privileges voor het delen van   123
weergeven in formulieren, lijsten of tabellen   20

Gegevens in grafiek uitzetten
beschrijving   88
diagrammen in lay-outmodus bewerken   90
diagrammen maken   88
snelgrafieken   88

Gegevens invoeren
automatisch   55
typen in velden   26

Gegevensbronnen
beschrijving   119
bijwerken   140

Gegevensinvoer   26
Gegevensinzage   145
Gegevenstypen

Raadpleeg ook Veldtypen
en berekeningsresultaten   53

Geluidsbestanden   47
Gereedschappen

Popover-knopgereedschap   73
Schuifbesturingselementgereedschap   73
Selectiegereedschap   77
statusbalk   19
Tabbladbesturingselement-gereedschap   72
Veld/besturingselement-gereedschap   79
Veldgereedschap   79
voor het ontwerpen van lay-outs   72

Gerelateerde bestanden, toegang beperken   43
Gerelateerde records

Zie ook Records; Relationele databases
beschrijving   94
dupliceren   24
in portalen   81
kopiëren   24
sorteren   103
toevoegen   24, 103
verwijderen   25, 103
zoeken en weglaten   33

Gerelateerde tabellen
beschrijving   94
plannen   39

Gerelateerde velden
Zie ook Velden; Relationele databases
berekeningen   52
beschrijving   94
in lay-outs   79
plannen   42

Gestapelde kolomdiagrammen   88
Gestapelde staafdiagrammen   88
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Getalvelden
Zie ook Velden
beschrijving   47
opmaak   82
waarden invoeren en bewerken in   26

Gevonden reeks
Raadpleeg ook Records zoeken
beschrijving   19, 31
opslaan en verzenden als een link naar snapshot   11, 31
records weglaten uit   32
schakelen van/naar weggelaten reeks   34

Globale opslag, opties   58
Groepen keuzerondjes, velden weergeven als   80
Groepen selectievakjes, velden weergeven als   80
Groepen. Zie Accounts; Privilegesets

H
Help, voor FileMaker Pro   7
Herstellen, zoekopdrachten   34
Hoofdgedeelte   86
Horizontale staven   88
Host

beschrijving   109
bestanden opslaan   109
FileMaker Server   108
gecodeerde verbinding (SSL)   111
oplossingen op het web   120
taken uitvoeren   112

HTML-formaat voor Database Design Reports   146
HTML-tabelindeling   114
Huidige record   22
Hulpbestanden, bijwerken   141
Hulplijnen, voor het ontwerpen van lay-outs   75, 76

I
Importeren

beschrijving   114
lay-outthema's   65
ondersteunde bestandsindelingen   114
terminologie   115
terugkerende imports   12

Infovenster
beschrijving   72
openen   74

Instellingen. Zie Voorkeuren
Interne relaties   100
Intranet

Raadpleeg ook Webpublicatie
bestanden gedeeld op   120

Invoerlijsten
beschrijving   80
definiëren   55
sorteren op   29

Invoervakken, velden weergeven als   80

J
Jaargetallen

van vier cijfers in datumvelden   26, 55
van vier cijfers in tijdstempelvelden   27

Jaargetallen van vier cijfers
in datumvelden   26, 55
in tijdstempelvelden   27

JDBC
aandachtspunten voor veldnamen   46
privileges voor   123, 130

K
Kalenders met vervolgkeuzelijst, velden weergeven als   80
Kalenders weergeven in velden   80
Kenmerken, tekst   82
Keuzelijsten, velden weergeven als   80
Kioskoplossingen, maken   141
Kleur, wijzigen voor tekst   83
Knoppen

opnemen in Tabvolgorde   25
popover   73

Kolomdiagrammen   88
Kolommen

breedte wijzigen   71
records afdrukken in   69
vergroten/verkleinen in tabellen   28

Kopgedeelte   86
Kopiëren

bestanden   18
gerelateerde records   24
records   23

L
Labels

gedeelte   84
veld   79

Lay-out/rapport maken (wizard)   59
Lay-outbalk   18, 19
Lay-outgedeelten

algemeen resumégedeelte   86
beschrijving   86
stijlen instellen voor   67
subresumé   86

Lay-outgedeelten, stijlen instellen voor   67
Lay-outmappen beheren   60
Lay-outmodus

beschrijving   19
diagrammen maken in   88

Lay-outobjecten. Zie Objecten
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Lay-outs   62
afdrukken   37
beschrijving   9, 59
breedte wijzigen   45
gegevens uitzetten in grafiek   88
gereedschappen   72
kolommen   70, 71
lay-outs en lay-outmappen beheren   60
maateenheid   75
maken   59
popovers in   73
testen   140
thema wijzigen   65
thema's   65
typen   61
velden toevoegen   78
vensterbesturingselementen in   72
weergaven van   20

Lay-outs voor enveloppen   63
Lay-outs voor etiketten   62
Lay-outs voor lijstweergaven   63
Lay-outs voor rapporten   63
Lay-outs voor verticale etiketten   62
Lay-outthema's

beschrijving   65
importeren   65
wijzigen   45

Lege lay-outs   61
Lettertypen ontbreken op systeem van gebruiker   139
Lijndiagrammen   88
Lijstweergave   20, 21
Linialen, weergeven en verbergen   75
Links naar snapshot, gevonden reeks opslaan en verzenden 

als   11, 31
Logische waarden

beschrijving   47
instellen   55

M
Maateenheid, wijzigen   75
Macro's (scripts)   11
Maken. Raadpleeg Toevoegen; Definiëren
Mapstructuur voor runtime-oplossingen   139
Marges, weergeven in schermafdrukmodus   36
Markeren van tekst   83
Maximumaantal tekens in velden   26
Menureeksen, aanpassen   144
Microsoft Excel-indeling

gegevens opslaan als   120
importeren en exporteren naar   114

Modi   19
Muisaanwijzer (Selectiegereedschap)   77
Multimediabestanden   47

N
Netwerkbeveiliging, richtlijnen   133

Netwerken
FileMaker Server   108
verschillende platforms   12, 107

Niet-gedeelde bestanden   127
Niet-opgeslagen resultaten   55, 57

O
Objecten

selecteren   77
Objecten, lay-out

beschrijving   72
maken   72
opmaak   74
selecteren   77
stijlen instellen voor   67
uitlijnen   74, 75, 76
vergrendeld   77

ODBC
FileMaker gebruiken als client

beschrijving   119
extra velden   54

FileMaker gebruiken als databron
aandachtspunten voor veldnamen   46

FileMaker gebruiken als gegevensbron
privileges voor   123, 130

overzicht   114
Onderste navigatiegedeelte   86
Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren en 

exporteren   114
Onwaar-resultaat   47, 55
Operatoren

in zoekopdrachten   32
relationele   94, 99, 103
vergelijking   52
wiskundig   52

Opgeslagen resultaten   55, 57
Ophalen van gegevens uit andere bestanden. Zie Bestanden 

uitwisselen
Oplossingen

Raadpleeg ook Databases; Bestanden; Runtime-
oplossingen

beschrijving   8
maken op basis van startklare oplossing   44
nieuwe maken   44
openen in Startpaneel   16
publiceren op het web   120

Oplossingen publiceren op het web   120
Oplossingen testen   140
Opmaak

alinea’s   83
berekeningen   82
exporteergegevens   119
importeergegevens   114
lay-outobjecten   74
tekst   82
velden   82
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Opslaan
bestanden   18
gegevens, automatisch   18
gevonden reeks als link naar snapshot   11
in Excel- en PDF-indeling   120

Opslagopties voor containervelden   55
Opties

bestand   38
veld   54

Opvulteken, teken voor alinea’s instellen   83
Opzoekdefinities

beschrijving   91
definiëren   104
maken of wijzigen   104
terminologie   94

OSX-runtime-toepassingspakket   139
Overeenkomende

records   115
Overeenkomende records bijwerken   115

P
Pagina-einden

weergeven in schermafdrukmodus   36
weergeven of verbergen in de modus Lay-out   75
weergeven of verbergen in relatiegrafieken   102

Paginamarges, weergeven in schermafdrukmodus   36
Paginanummers

in lay-outgedeelten   63
weergeven in schermafdrukmodus   36

PDF’s, gegevens opslaan als   120
Plannen

beveiliging van bestand   125
oplossingen   39
relationele databases   39

Plug-ins, installeren   139
Popovers

beschrijving   73
opnemen in tabvolgorde   25

Portalen
Zie ook Relationele databases
beschrijving   9, 94
gerelateerde records plaatsen   81
records selecteren   22
records toevoegen   24
records verwijderen   25
selecteren   77

Positieve/negatieve kolomdiagrammen   88
Primair bestand, bijwerken   141
Primaire sleutels. Zie Vergelijkingsvelden
Privilegeset Alleen invoeren   124
privilegeset Alleen-lezen   124
Privilegeset Volledige toegang   124, 132
Privilegesets

beschrijving   122
definiëren   130
vooraf gedefinieerd   124

Probleemoplossing
berekeningen   145
schema, Database Design Report gebruiken   146
variabelen   145
velden   145

R
Rapporten

Raadpleeg ook Lay-outs; Subresumés
database   146
maken   59
met gegroepeerde gegevens   37, 63
records in kolommen   69
schermafdruk maken   36

Raster, voor het ontwerpen van lay-outs   75
Recente bestanden, openen   17
Records

actieve   22
afdrukken in kolommen   69
beschrijving   16
bladeren door   22
doorbladeren   20, 29
dupliceren   23, 29
exporteren   118
kopiëren   23, 29
selecteren   22
sorteren   29, 35, 103
toevoegen   23, 29, 114
verbergen   34
vergrendeld   112
verwijderen   29
weergeven als formulieren, lijsten of tabellen   20
zoeken   30

Records doorbladeren   20
Records sorteren

beschrijving   35
gerelateerde   103
in Tabelweergave   29

Records zoeken
alle records   33
alle records tonen   33
beschrijving   30
gerelateerde velden en records   33
opslaan en verzenden als een link naar snapshot   11, 31
records weglaten   32
snel zoeken   30

Recordvergrendeling   112
Relatiegrafiek

beschrijving   95
relaties maken   101
tekstnotities in   102
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Relaties
Raadpleeg ook Relationele databases
beschrijving   94
eenzijdig   96
Intern   100
maken   101
meerzijdig   97
met een reeks records als resultaat   100
plannen   42
vergelijkende   99
wijzigen   102

Relationele databases
beschrijving   15, 91
en portalen   94
gerelateerde tabellen   39, 94
plannen   39, 91
vergelijkingsvelden   94, 95

Relationele operatoren   94, 99, 103
Reservekopieën

en antivirussoftware   136
richtlijnen voor   134, 140
scripts voor bestanden   38

Resumégedeelten. Raadpleeg Subresumés
Resumévelden

beschrijving   47, 53
dynamische rapporten in Tabelweergave   54
in lay-outs   86
maken   53

Rondleiding
Aan de slag   8

Runtime-oplossingen
bestanden voorbereiden   137
bijwerken   140
documenteren   139
maken   137
upgraden   138

Runtime-oplossingen upgraden   138
Runtime-oplossingen verdelen

beschrijving   139
updates verdelen   140

Runtime-toepassing, vergeleken met FileMaker Pro   138

S
Samenvoegindeling (Merge)   114
Samenvoeguitdrukkingen. Zie Relaties
Samenvoegvelden

beschrijving   64
in een lay-out plaatsen   81

Samenvoegvelden. Zie Vergelijkingsvelden
Schema's, database, documenteren   146
Schermafdruk bekijken van kolommen   69
Schermafdruk. Zie Afdrukken
Schermafdrukmodus

beschrijving   19, 36
pagina-einden, marges en nummers weergeven   36

Schermkopieën   76
Schuifbesturingselementen   72
Scriptactiveringen   12

Scripts   11
Secundaire bestanden. Zie Relationele databases
Selecteren

bestanden in Startpaneel   16
records   22
tekst   77
velden   25, 77

Selectiegereedschap   77
Server. Raadpleeg Host; FileMaker Server
Sijtlen, instelling voor objecten, gedeelten, lay-

outachtergrond   67
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), e-mail verzenden 

via   120
Sleutelvelden. Zie Vergelijkingsvelden
Snelgrafieken, maken   29, 88
Snelle zoekopdrachten

Zie ook Records zoeken
badges in velden   31
beschrijving   30
instellen   31

Specifieke termen
voor relationele databases   94

Splitsvelden   86
Spreidingsdiagrammen   88
Staafdiagrammen   88
Standaardbrieven   81
Startklare oplossingen, oplossingen ermee ontwerpen   8
Startpaneel

bestanden openen   16, 111
oplossingen maken   44

Statistieken, database   146
Statusbalk   19, 72
Stijl van besturingselementen voor velden   80
Structuur, database   146
Subformulieren. Zie Portalen
Subresumés

Zie ook Rapporten; Resumévelden
afdrukken   36, 37
gedeelten, beschrijving   86
rapporten maken   63

Subtotalen. Zue Subresumés; Resumévelden
Symbolen, en veldnamen   46

T
Tabbladbesturingselementen   72
Tabellen

benoemen   58
beschrijving   15
definiëren   58
gegevens importeren in nieuwe   114
in de relatiegrafiek dupliceren   101
tabelvermeldingen   95

Tabelweergave   20
beschrijving   21
dynamische rapporten in   29, 54
e-mailberichten verzenden op basis van 
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recordgegevens   29
records dupliceren   29
records kopiëren   29
records sorteren   29
records toevoegen   29
records verwijderen   29
resumévelden definiëren   54
snelgrafieken maken   29
velden definiëren in   50
volgorde en grootte van kolommen wijzigen   28
werken met gegevens en records in   27, 28, 29

Tabs
positie en uitlijning instellen   83

Tabtekens
invoegen in velden   27

Tabvolgorde   25
Taken automatiseren (scripts)   11
Tekens

maximale aantal in velden   26
niet toegestaan in veldnamen   46

Tekst
Zie ook Velden
Aziatische tekst roteren   83
kenmerken   82
kleur wijzigen   83
markeren   83
opmaak   82
selecteren   77
uitlijnen met selectievakjes en keuzerondjes   83
velden   47

Tekstnotities in relatiegrafiek   102
Tekstvelden

beschrijving   47
waarden invoeren en bewerken in   26

Tekstvoetlijnen, opties specificeren voor   83
Terugkerende import   12
Thema's, lay-out

beheren   66
beschrijving   65
importeren   65
wijzigen   45, 65

Tijdstempelvelden
beschrijving   47
jaargetallen van vier cijfers   27
opmaak   82
waarden invoeren en bewerken in   27

Tijdvelden
beschrijving   47
opmaak   82
waarden invoeren en bewerken in   26

Titelkop- en voetgedeelten   86
Toegang via FileMaker Network   109, 131
Toegangsprivileges. Zie Accounts; Privilegesets
Toepassingsvoorkeuren   38

Toevoegen
Raadpleeg ook Definiëren
gerelateerde records   24, 103
records   23
tabellen   58
velden   46

U
Uitdrukkingen, volgen   145
Uitgebreide privileges

beschrijving   122
weergeven   131

Uitlijnen
objecten   74
tekst   83

Updates voor runtime-oplossingen   140

V
Valuta, opmaak   82
Variabelen

symbolen voor   46
volgen   145

Veld/besturingselement-gereedschap   79
Velden

benoemen   49
beschrijving   15
bevestigingsopties   55
definiëren   46, 49, 50
Furigana   55
gegevens opmaken   82
gegevensinvoer beperken   84
gerelateerde in een lay-out plaatsen   81
globaal   58
in een lay-out plaatsen   78
indexeren   55, 57
maken en wijzigen   46
opgeslagen en niet-opgeslagen resultaten   55, 57
opties voor   55
opties voor gegevensinvoer   54, 80
samenvoegvelden   81
selecteren   25, 77
slepen naar een lay-out   79
tekstvoetlijnen   83
toevoegen aan een lay-out   78
typen   47
typen in   26
verwijderen uit lay-out   80
volgen   145
weergeven   10, 59

Velden definiëren
beschrijving   46
in dialoogvenster Veldkiezer   49
in Tabelweergave   50

Velden indexeren   55, 57
Velden naar een lay-out slepen   79
Veldgereedschap   79
Veldlabels, in een lay-out plaatsen   79
Veldnamen, richtlijnen   46
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Veldtypen
beschrijving   47
en berekeningsresultaten   53

Veldwaarden
automatisch invoeren   55
beschrijving   16
invoeren en bewerken   26
verwijderen   27

Vensterbesturingselementen
beschrijving   72
opnemen in Tabvolgorde   25

Venstermenu voor lay-outs   18, 59
Venstermenu voor modi   19, 59
Venstermenu's en contextafhankelijke menu's weergeven   14
Venstermenu's, optie selecteren in   14
Venstermenu's, velden weergeven als   80
Vensters

meerdere openen   18
sluiten   17

Vensters en bestanden sluiten   17
Verbergen, records   34
Vergelijkingsoperatoren   52
Vergelijkingsvelden

Zie ook Velden
beschrijving   94, 95
in bijwerken door importeren   115

Vergrendelde objecten   77
Verificatie

Apple Open Directory   130
beschrijving   122
via externe server   130
Windows-domein   130

Verticaal schrift   83
Verticale diagrammen   88
Verwijderen

gegevens   27
gerelateerde records   25, 103
velden uit lay-out   80
zoekopdrachten   34

Verwijzingen naar bestanden. Zie Relaties
Virtuele resultaten   58
Vlakdiagrammen   88
Voetgedeelte   86
Voetlijnen, tekst   83
Voorkeuren

bestand   38
toepassing   38

Vooruittypen (automatisch aanvullen)   80

W
Waar-resultaat   47, 55
Wachtwoorden

bestanden beveiligen met   127
bij het openen van een bestand   17
definiëren   127
gerelateerde bestanden, plannen   43

Web Viewer   10

Webpublicatie
beschrijving   120
en velden namen geven   46

Weergaven
afdrukgebied   36

Weergaven van lay-outs   20, 21
Weergeven

pagina-einden, marges en nummers in modus 
Schermafdruk   36

records als formulier, lijst of tabel   20
uitgebreide privileges   131

Weglaten
gerelateerde records   33
records uit de gevonden reeks   32
velden tijdens afdrukken   81

Werking van veld   25, 84
Windows runtime-toepassingspakket   139
Windows-domein   130
Wiskundige operatoren   52

X
XML

importeren en exporteren naar   114
privileges voor   123, 130

XML-indeling   114
beschrijving   146
voor Database Design Reports   146

Z
Zoekmodus   19
Zoekopdrachten

Zie ook Records zoeken
beschrijving   31
bewerken   34
herhalen   34
operatoren in   32

Zoekopdrachten herhalen   34
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