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Kapitel 1 
Innan du börjar

Välkommen till det här FileMaker®-programmet. FileMaker Pro är 
utformat för att hjälpa dig att hantera information på ett enkelt och 
effektivt sätt.

Om denna handbok
I den här handboken, Installation och nya funktioner, beskrivs hur du 
installerar FileMaker Pro 14 eller FileMaker Pro 14 Advanced på en 
Windows- eller Mac-dator och vilka nya funktioner som programmet 
innehåller.

Tänk på följande:

1 I denna handbok avser termen ”FileMaker Pro” både FileMaker Pro och 
FileMaker Pro Advanced, utom när specifika funktioner i 
FileMaker Pro Advanced beskrivs.

1 Om en funktion eller procedur är specifik för ett visst operativsystem 
visas särskilda instruktioner och bilder för det systemet (Windows, 
Mac OS). För funktioner och procedurer som är likadana för båda 
operativsystemen visas bilder från antingen Windows eller OS X.

Hitta FileMaker-dokumentation
Besök http://www.filemaker.com/documentation/sv om du vill läsa om, 
visa och hämta mer FileMaker-dokumentation.

De senaste nyheterna om och versionsanmärkningar för FileMaker Pro 
finns på http://help.filemaker.com.

http://www.filemaker.com/documentation/sv
http://help.filemaker.com
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Kundstöd och Knowledge Base
Du når FileMakers kundsupport via menyn Hjälp > Service och 
Support.
Du hittar FileMaker Knowledge Base på http://help.filemaker.com.

Obs!   Information i FileMaker Knowledge Base och FileMaker-forumet 
finns inte på alla språk.

FileMakers supportrepresentanter kan hjälpa dig att installera, starta och 
installera om (gäller inte dataåterställning) när 
maskinvarukonfigurationen uppfyller minimisystemkraven för 
programvaran. Besök http://www.filemaker.com/cs.

Produktaviseringar
FileMaker Pro 14 söker automatiskt efter programvaruuppdateringar 
(som innehåller mindre ändringar i programvaran) var sjunde dag och 
efter nya programvaruversioner (som innehåller nya och ändrade 
produktfunktioner) var trettionde dag.

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna komma åt och ladda ned 
programvaruuppdateringar. Du kan uppdatera programvaran antingen 
när du får en uppdateringsavisering eller genom att välja menyn Hjälp > 
Sök efter uppdateringar.
Du kan läsa mer om de nya programvaruversionerna genom att följa 
anvisningarna när du får en avisering om en ny version.

Du kan stänga av aviseringar när du ser aviseringsdialogrutan eller när 
som helst i dialogrutan Inställningar. Mer information finns i direkthjälpen.

Om licensnyckeln
Med FileMaker-programmet följer en unik licensnyckel, en sträng 
med 35 alfanumeriska tecken. Tappa inte bort licensnyckeln. 
Vi rekommenderar att du förvarar licensnyckeln på en säker plats 
om programmet skulle behöva installeras på nytt.

Om du installerar programvaran med en elektronisk nedladdning får du 
ett e-postmeddelande med en länk till en sida där du kan ladda ned 
programmet. Din licensnyckel finns på den sidan. Om du har köpt en 
dvd-skiva hittar du licensnyckeln på baksidan av dvd-fodralet. Du måste 
ange en giltig licensnyckel för att kunna installera programvaran. 

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/cs


    7

Licensnyckeln utgör en garanti för licensavtalet för FileMaker Pro eller 
FileMaker Pro Advanced, enligt vilket ett (1) exemplar av programvaran 
får användas på en dator i taget och en andra kopia får användas på en 
hemdator eller bärbar dator enligt begränsningarna i licensavtalet. Mer 
information finns i licensavtalet till FileMaker Pro eller 
FileMaker Pro Advanced, vilket återfinns i den programmapp där du 
installerade programmet.

Om en annan kopia av programmet som har installerats med samma 
licensnyckel används i nätverket visas följande felmeddelande: 
“Maximalt antal samtidiga användare har uppnåtts för detta exemplar av 
FileMaker Pro.”

Om du vill installera FileMaker Pro på mer än en dator måste du ha en 
separat licensnyckel för varje installation eller införskaffa en licens för flera 
datorer. Du måste ha en licens för varje dator som du installerar 
programmet på.

Krav för funktioner i Windows
För vissa funktioner i FileMaker Pro för Windows krävs tilläggsprogram. 

Funktioner som Windows inte har stöd för
I Windows har FileMaker Pro inte stöd för scriptstegen Utför AppleScript 
eller Röstmeddelande. 

Funktion Programvarukrav

Scriptsteget Skicka 
e-post med ett 
e-postprogram

Windows Live Mail eller Microsoft Outlook
Det här kravet gäller inte för SMTP-epost.

Slå telefonnummer Nummersändaren eller annat TAPI-kompatibelt 
uppringningsprogram.

ODBC- och 
JDBC-funktioner

FileMaker ODBC- och JDBC-drivrutiner finns i 
xDBC-mappen i installationsdiskavbildningen och i 
FileMaker Knowledge Base: 
http://help.filemaker.com/.
Mer information finns i FileMaker Guide för ODBC och 
JDBC och FileMaker Pro Hjälp.

http://help.filemaker.com
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Krav för funktioner i OS X
För vissa funktioner i FileMaker Pro för OS X krävs tilläggsprogram.

Funktioner som OS X inte har stöd för
I OS X har FileMaker Pro inte stöd för scriptstegen Slå telefonnummer 
och Utför DDE-kommando.

Konvertera provversionen till den fullständiga 
versionen av FileMaker Pro
Om du har installerat provversionen av FileMaker Pro 14 på din dator 
kan du konvertera den till den fullständiga versionen av FileMaker Pro 14 
utan att först avinstallera provversionen. Du kan också uppgradera en 
fullständig version av vissa tidigare versioner av FileMaker Pro eller 
FileMaker Pro Advanced genom att mata in en uppgradering- 
slicensnyckel och licensnyckeln för den tidigare versionen under 
konverteringsprocessen. Mer information om dessa alternativ finns i 
Hjälpen.

Uppgradera FileMaker Pro från en tidigare 
version
Om du uppgraderar FileMaker Pro från en tidigare version bör du 
uppgradera till den nya versionen innan du avinstallerar den gamla. 

Funktion Programvarukrav

Scriptsteget Skicka 
e-post med ett 
e-postprogram

OS X Mail eller Microsoft Outlook
Det här kravet gäller inte för SMTP-epost.

ODBC- och 
JDBC-funktioner

ODBC-hanteraren från Actual Technologies (finns 
tillgänglig på http://www.odbcmanager.net). Det här 
är ett gratisprogram som FileMaker inte 
tillhandahåller support för.
FileMaker ODBC- och JDBC-drivrutiner finns i 
xDBC-mappen i installationsdiskavbildningen och i 
FileMaker Knowledge Base: 
http://help.filemaker.com/. 
Mer information finns i FileMaker Guide för ODBC 
och JDBC och FileMaker Pro Hjälp.

http://www.odbcmanager.net
http://help.filemaker.com
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Så här uppgraderar du FileMaker Pro från en tidigare version:

1. Installera uppgraderingen med hjälp av den 35 tecken långa 
licensnyckeln som du fick när du laddade ned programmet eller hittar 
på bakisdan av dvd-fodralet.

2. Överför plugin-program, ordlistor och inställningar till den nya 
versionen av FileMaker Pro. Mer information om hur du överför 
inställningar finns i FileMaker Knowledge Base på 
http://help.filemaker.com. 

3. Om du enbart tänker använda den senaste versionen avinstallerar du 
den tidigare versionen.

Om du väljer att avinstallera den tidigare versionen innan du uppgraderar 
till den senaste måste du se till att licensnyckeln till den tidigare versionen 
tillgänglig. När du installerar FileMaker Pro med en 
uppgraderingslicensnyckel söker installationsprogrammet igenom 
hårddisken efter den tidigare versionen. Om någon tidigare version inte 
går att hitta uppmanas du att ange licensnyckeln för den föregående 
versionen av produkten. 

Öppna filer från tidigare versioner
Med FileMaker Pro 14 kan du öppna filer som skapats i 
FileMaker Pro-versionerna 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x eller 13.x. Om du 
vill använda filer som skapats med tidigare versioner av FileMaker Pro än 
version 12 måste du konvertera dem till FileMaker Pro 12-filformatet. Mer 
information om hur du konverterar filer finns i direkthjälpen.

Uppdatera egen ordlista
Om du har lagt till ord i en egen ordlista i en tidigare version av 
FileMaker Pro kan du använda den i FileMaker Pro 14. Mer information 
om hur du konverterar en användarordlista finns i FileMaker Pro Hjälp.

Installera med fleranvändarlicens
Du kan automatisera processen om du installerar flera exemplar av 
FileMaker Pro enligt en fleranvändarlicens, eller om du vill göra en tyst 
installation. Använd filen Assisted Install.txt med installationsprogrammet för 
att förbigå de vanliga dialogrutorna vid installation. Mer information finns i 
FileMaker Pro Guiden Installation av nätverksinställningar på 
http://www.filemaker.com/documentation/sv. Information om 
fleranvändarlicenser finns på http://www.filemaker.com/se.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/documentation/sv
http://www.filemaker.com/se
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Kapitel 2 
Installera FileMaker Pro i Windows

Stäng alla öppna program och spara pågående arbete innan du påbörjar 
installationen. De senaste nyheterna om och versionsanmärkningar för 
FileMaker Pro finns på http://help.filemaker.com.

Installationsanmärkningar
Läs igenom följande anmärkningar innan du installerar FileMaker Pro:

1 Du kan få information om systemkrav på 
http://www.filemaker.com/se/products.

1 För att kunna installera FileMaker Pro måste du ha 
administratörsbehörighet i Windows och använda ett 
administratörskonto och lösenord.

1 Om du använder ett antivirusprogram stänger du av detta innan du 
installerar FileMaker Pro och aktiverar det igen när installationen har 
slutförts.

1 Du kan också välja om du vill installera programmets alla funktioner 
(Fullständig) eller endast valda delar därav (Anpassad). Du kan till 
exempel välja att inte installera vissa funktioner för att spara 
hårddiskutrymme.

1 I början av installationen väljer du en språkversion av 
installationsprogrammet för FileMaker Pro. Standardvalet är det språk 
som används i operativsystemet. Om du väljer Fullständig installation 
installeras endast den språkversion som du väljer. Du kan välja 
ytterligare språkversioner genom att välja anpassad installation och 
sedan välja andra språk i listan över språk som stöds.

1 Innan en uppgradering installeras söker FileMaker efter tidigare 
versioner på alla hårddiskar och enheter som är anslutna till datorn. 
Sökningen kan ta några minuter om du har flera anslutna diskar och 
enheter.

1 Du kan installera FileMaker Pro genom att använda kommandoraden 
och en fjärransluten nätverksenhet. Se Guiden Installation av 
nätverksinställningar för FileMaker Pro.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/se/products
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Välja att installera 32- eller 64-bitarsversionen av 
FileMaker Pro
Om du använder en 32-bitarsversion av Windows som stöds kan du bara 
installera 32-bitarsversionen av FileMaker Pro. 

På 64-bitarsversioner av Windows som stöds kan du välja att installera 
antingen 32-bitarsversionen eller 64-bitarsversionen av FileMaker Pro. 
Du måste installera 64-bitarsversionen av FileMaker Pro om du planerar 
att använda FileMaker Pro tillsammans med 64-bitarsversionen av något 
av följande program:

1 en e-postklient (t.ex. en 64-bitarsversion av Microsoft Outlook) för att 
skicka e-postmeddelanden från FileMaker Pro

1 plugin-program för FileMaker Pro

1 ODBC-klientdrivrutiner för externa SQL-källor

1 ljud-/video-codec för att spela upp innehåll i interaktiva containrar

Annars kan du installera 32-bitarsversionen av FileMaker Pro.

Standardsökvägar för installationer
Som standard installeras FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced i 
någon av följande mappar. 

1 På 32-bitarsversioner av Windows-system:

C:/Program/FileMaker/<FileMaker-produkt>

1 På 64-bitarsversioner av Windows-system:

1 32-bitarsversionen av FileMaker Pro installeras i

C:/Program (x86)/FileMaker/<FileMaker-produkt>

1 64-bitarsversionen av FileMaker Pro installeras i

C:/Program/FileMaker/<FileMaker-produkt>

där <FileMaker-produkt> är FileMaker Pro 14 eller FileMaker Pro 14 
Advanced. Under installationen kan du välja en annan enhet eller mapp.



    13

Installera FileMaker Pro
Du måste använda installationsprogrammet när du installerar 
FileMaker Pro. Det går inte att installera programmet genom att bara 
kopiera över filerna till hårddisken. 

Så här installerar du FileMaker Pro på hårddisken:

1. Gör något av följande:

1 Om programvaran levererades elektroniskt dubbelklickar du på 
installationsikonen (.exe-filen) när du har laddat ned filen för 
32-eller 64-bitarsversionen av FileMaker Pro.

1 Om du installerar FileMaker Pro från en dvd sätter du in den i din 
dvd-enhet, öppnar dvd-fönstret och klickar på installationsikonen 
för att installera 32-bitarsversionen.

Klicka för att 
installera 
32-bitars-
versionen av 
programmet

Klicka när 
du vill 
avsluta

Klicka när du vill 
visa innehållet 
på dvd:n

Om du vill installera 64-bitarsversionen klickar du på ikonen för att 
visa innehållet, öppnar 64-bitarsmappen och dubbelklickar sedan 
på Setup.exe. 

2. Installera FileMaker Pro genom att följa anvisningarna på skärmen.
Mer information finns i ”Installationsanmärkningar” på sidan 11.

3. När installationen är slutförd öppnas dialogrutan för 
produktregistrering.
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Om att installera Bonjour
Med tjänsten Bonjour kan du upptäcka datorer, enheter och tjänster 
automatiskt i IP-nätverk. Du måste ha installerat Bonjour för att kunna 
hitta fjärrvärdar. 

Om du inte har installerat Bonjour eller om tjänsten inte körs kan 
FileMaker Pro inte upptäcka fjärrvärdar. Du kan till exempel inte visa 
värdbaserade filer på fliken Värdar i Startcenter eller visa listan med 
fjärrfiler som ska användas som externa datakällor. 

Utan Bonjour måste du ange fjärrfilernas IP-adresser manuellt.

Installationen av FileMaker PRO sker enligt följande process: 

1 Om Bonjour inte upptäcks får du en varning av installationsprogrammet 
och uppmanas att installera Bonjour.

1 Om Bonjour upptäcks, men den version som är installerad inte stöds av 
FileMaker, får du också en varning. Du uppmanas att avinstallera den 
gamla versionen av Bonjour manuellt och därefter manuellt installera 
den version som stöds av FileMaker.

1 Om Bonjour upptäcks och den installerade versionen stöds av 
FileMaker visas ingen varning och Bonjour installeras inte.

Så här installerar du Bonjour manuellt:

1. Öppna installationsmappen för FileMaker Pro.

2. Öppna mappen Files och sedan mappen Bonjour.

3. Öppna 32-bitars- eller 64-bitarsmappen, beroende på vilken version 
av Windows som du använder.

4. Dubbelklicka på ikonen Bonjour (32-bitar) eller Bonjour64 (64-bitar).

5. Installera Bonjour genom att följa anvisningarna på skärmen.
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Om att installera Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework tillhandahåller vanliga funktioner för många 
Windows-program. Du måste ha en viss version av .NET installerat på 
systemet om FileMaker Pro ska kunna köras.

Om .NET inte är installerat när du startar FileMaker Pro visas ett 
felmeddelande och FileMaker Pro kommer sedan inte att starta.

Installationen av FileMaker PRO sker enligt följande process:

1 Om rätt version av .NET inte identifieras visas en varning i 
installationsprogrammet och du uppmanas att installera .NET. 
Internetåtkomst krävs för att hämta de filer som krävs för att installera 
.NET. Om du valde att inte installera .NET vid det tillfället kan du 
installera det manuellt senare, men du kan inte använda FileMaker Pro 
förrän .NET har installerats.

1 Om rätt version av .NET identifieras visas ingen varning i 
installationsprogrammet och .NET installeras inte.

Så här installerar du .NET manuellt:

1. Öppna installationsmappen för FileMaker Pro.

2. Öppna mappen Files och sedan mappen DotNet.

3. Dubbelklicka på ikonen.

4. Installera .NET genom att följa anvisningarna på skärmen.

Avinstallera, ändra eller reparera 
FileMaker Pro
Om du går till kontrollpanelen i Windows kan du avinstallera 
FileMaker Pro, ersätta filer som saknas eller är skadade samt ändra vilka 
funktioner som är installerade. Mer information finns i Windows Hjälp och 
support.

När du reparerar FileMaker Pro måste du måste ange licensnyckeln.
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Kapitel 3 
Installera FileMaker Pro i OS X

Innan du påbörjar installationen stänger du alla öppna program och sparar 
pågående arbete. De senaste nyheterna om och versionsanmärkningar för 
FileMaker Pro finns på http://help.filemaker.com.

Installationsanmärkningar
Läs igenom följande anmärkningar innan du installerar FileMaker Pro:

1 Du kan få information om systemkrav på 
http://www.filemaker.com/se/products.

1 För att kunna installera FileMaker Pro måste du ha 
administratörsbehörighet i OS X och använda ett administratörskonto 
och lösenord.

1 Om du använder ett antivirusprogram stänger du av detta innan du 
installerar FileMaker Pro och aktiverar det igen när installationen har 
slutförts.

1 Under installationen kan du välja om du vill installera alla programfilerna 
(standardinstallation) eller endast valda delar av programmet (anpassad 
installation). Du kan till exempel välja att inte installera vissa funktioner 
för att spara hårddiskutrymme.

1 Vid standardinstallation installeras FileMaker Pro med det språk som 
används i operativsystemet. Du kan välja ytterligare språkversioner 
genom att välja anpassad installation och sedan välja andra språk i listan 
över språk som stöds.

1 Innan en uppgradering installeras söker FileMaker efter tidigare 
versioner på alla hårddiskar och enheter som är anslutna till datorn. 
Sökningen kan ta några minuter om du har flera anslutna diskar och 
enheter.

1 Du kan även fjärrinstallera FileMaker Pro med Apple Remote Desktop. 
Se FileMaker Pro Guiden Installation av nätverksinställningar.

Standardsökvägar för installationer
Som standard installeras FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced på 
följande platser: 

[enhet]/Program/<FileMaker-produkt>

där <FileMaker-produkt> är FileMaker Pro 14 eller FileMaker Pro 14 
Advanced. Under installationen kan du välja en annan enhet eller mapp. 

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/se/products
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Installera FileMaker Pro
Du måste använda installationsprogrammet när du installerar 
FileMaker Pro. Det går inte att installera programmet genom att bara 
kopiera över filerna till hårddisken.

Så här installerar du FileMaker Pro på hårddisken:

1. Gör något av följande:

1 Om du hämtar programmet elektroniskt måste du dubbelklicka på 
diskikonen (.dmg-filen) när nedladdningen av filen är klar.

1 Om du installerar FileMaker Pro från en dvd sätter du in den i din 
dvd-enhet och öppnar dvd-fönstret. 

2. Leta reda på installationsikonen för FileMaker Pro och dubbelklicka 
på den.

Installationsikon för 
FileMaker Pro

3. Installera FileMaker Pro genom att följa anvisningarna på skärmen.
Installationsinformation finns under ”Installationsanmärkningar” på 
sidan 17.

4. När installationen är slutförd öppnas dialogrutan för 
produktregistrering.

Välja att köra 32- eller 64-bitarsversionen av 
FileMaker Pro
FileMaker Pro installeras som ett enda programpaket som innehåller 
både 32-bitarsversionen och 64-bitarsversionen. Som standard körs 
FileMaker Pro i 64-bitarsläge. Du måste köra FileMaker Pro i 
32-bitarsläge om du planerar att använda FileMaker Pro tillsammans 
med 32-bitarsversionen av något av följande program:

1 en e-postklient som skickar meddelanden från FileMaker Pro

1 plugin-program för FileMaker Pro

1 ODBC-klientdrivrutiner för externa SQL-källor

1 ljud-/video-codec för att spela upp innehåll i interaktiva containrar

Annars kan du köra FileMaker Pro i 64-bitarsläge, vilket är standard.
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Så här växlar du mellan 64- och 32-bitarsläget:

1. Avsluta FileMaker Pro.

2. I Finder öppnar du mappen Program och markerar sedan 
FileMaker Pro i mappen FileMaker Pro 14 eller FileMaker Pro 
Advanced i mappen FileMaker Pro 14 Advanced.

3. Välj Arkiv > Visa info.

4. Markera Öppna i 32-bitarsläge för att köra programmet i 
32-bitarsläge.
Avmarkera detta alternativ om du vill köra programmet i 
64-bitarsläge.

5. Starta FileMaker Pro.

Avinstallera FileMaker Pro 14
Så här avinstallerar du FileMaker Pro 14:

1. Dra mappen för FileMaker Pro 14 eller FileMaker Pro 14 Advanced 
och allt dess innehåll från mappen Program till papperskorgen.

2. Dra filen med inställningar för FileMaker Pro eller FileMaker Pro 
Advanced till papperskorgen. 
Sökvägen till filen med inställningar är:

För FileMaker Pro:
<hem>/Bibliotek/Inställningar/com.filemaker.client.pro12.plist

För FileMaker Pro Advanced: 
<hem>/Bibliotek/Inställningar/com.filemaker.client.advanced12.plist
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Kapitel 4 
Nya funktioner

I det här kapitlet får du en översikt över nya funktioner och förbättringar 
i FileMaker Pro 14. Om inte annat meddelas finns mer information om 
dessa funktioner i FileMaker Pro Hjälp.

Nytt användargränssnitt när du skapar scripts 
och beräkningar
1 Med det nya Scriptfönstret kan du: 

1 skapa och hantera FileMaker-scripts i en enhetlig arbetsyta

1 lägga till scriptsteg genom att skriva eller välja scriptstegets namn 
(när du skriver visas en lista över matchande scriptsteg tillsammans 
med en kort beskrivning)

1 redigera många alternativ för scriptsteg

1 arbeta med flera scripts i samma fönster

1 köra eller felsöka scripts från Scriptfönstret

1 Dialogrutan Ange beräkning har gjorts om – när du skriver en funktion, 
tabell eller fältnamn visas en lista över matchande objekt tillsammans 
med en kort beskrivning. 

1 Förbättrad Scriptavlusare – en beskrivning av det senaste påträffade 
felet visas tillsammans med felnumret.

Nytt Startcenter för att öppna filer
1 Startcenter – öppna lokala och fjärrbaserade FileMaker Pro-lösningar, 

konvertera andra filer och hantera dina favoritfiler och favoritvärdar, allt 
på en och samma plats.

1 Lösningsikon – välj en fördefinierad ikon eller använd en egen ikon som 
representerar din lösning i Startcenter. 
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Förbättrade verktyg och kontroller för 
layoutdesign
1 Förbättrade knappetiketter – definiera en textetikett, en ikon eller 

bådadera för knappar. Välj bland fördefinierade ikoner eller använd 
en egen. 

1 Knapprader – definiera knapprader för att gruppera och formatera 
knappar och knappar för flytande fönster på ett enhetligt sätt. Lägg till en 
textetikett, en ikon eller bådadera för varje knapp eller knapp för flytande 
fönster. Du kan tilldela åtgärder – ett enskilt kommando eller ett script – 
som ska utföras av varje knapp. 

1 Platshållartext i fält – visa en etikett eller anvisningar inuti ett fält tills du 
matar in data eller sökkriterier. 

1 Förbättrade rullningslister i portaler och fält – visa alltid en rullningslist i 
en portal eller ett fält, eller endast vid rullning. 

1 Layoutdelar för navigering – lägg till en navigeringsdel i layoutens övre 
eller nedre del som hjälper dig att enkelt navigera i lösningen. 

1 Förbättrad färgpalett – lägg till eller ändra anpassade färger, ange 
specifika färgvärden och mata in eller klistra in hexadecimala värden. 
Paletten innehåller färger som samordnas med fördefinierade teman. 

1 Ytterligare stöd för objektkomponenters visningslägesformat – använd 
Granskare och definiera visningslägen för komponenter i snabbmenyer, 
nedrullningsbara listor, nedrullningsbara kalendrar, kryssrutor, 
alternativknappar, knappar och knapprader. Definiera lägena Vid 
hovring och Nedtryckt för portalrader. 

1 Använd samma format för alla flikpaneler i en flikkontroll – konfigurera 
att flikar delar ett och samma format när du skapar eller ändrar 
flikkontroller. 

1 Verktygstips för etiketter i layoutläge – etiketter layoutläge visar 
verktygstips med information om objektet, t.ex. platshållartexten för ett 
fält eller villkoret för att ett objekt ska vara dolt. 

1 Välj en anpassad enhetsstorlek – du kan ändra bredd och höjd på 
layouter som du skapar för anpassade enheter i guiden Ny 
layout/rapport. 

1 Symboler i kryssrutor – välj vilken symbol som du vill ska visas i 
kryssrutor (bockmarkering eller x).
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Nya teman och förbättrad formathantering
1 Nya minimalistteman – använd temat Minimalist eller temat Minimalist 

Touch, som inte har några anpassade format, när du gör många 
ändringar i format och tänker spara dem som ett anpassat tema. 

1 Kopiera och klistra in anpassade format – på samma layout kan du 
kopiera och klistra in anpassade format mellan objekt av liknande typer. 

1 Förbättrad formathantering i guiden Ny layout/rapport – när du skapar 
en ny layout eller rapport med guiden Ny layout/rapport, använder 
FileMaker Pro ett lämpligt format för objekt som skapats med guiden. 
Om du till exempel skapar en rapport, används ett lämpligt deltextformat 
i alla mergefält som skapats i sidhuvudet eller sidfoten. 

1 Automatisk uppdatering av anpassade teman – uppdateringar i 
FileMaker Pro-programvaran som innehåller formateringsändringar i 
de fördefinierade layouttemana eller vissa alternativ för filreparation kan 
leda till att dina anpassade teman uppdateras. 

Förbättrad prestanda och användbarhet
1 Säkerhetsgränssnittet har gjorts om – i den nya dialogrutan Hantera 

säkerhet kan du skapa konton och redigera grundinställningar i en och 
samma vy. Du kan fortsätta hantera behörighetsuppsättningar, utökad 
behörighet och filåtkomst precis som i tidigare versioner av 
FileMaker Pro. 

1 Ökat stöd för gester – om din enhet stöder gester kan du använda 
gester när du vill bläddra mellan poster, zooma in eller ut, rulla inuti 
portaler och webbvisare och flytta mellan glidpaneler. 

1 Uppspelning av media i containerfält – du kan skapa scripts för 
FileMaker Go som styr alternativ, bl.a. spela upp media i helskärm eller 
inbäddat, spela upp, pausa eller stoppa media, inaktivera 
användarinteraktion, visa eller dölja uppspelningskontroller eller välja 
varifrån uppspelningen ska börja. 

1 Nya alternativ för att spara lösenord – Windows-användare kan välja att 
spara sina kontonamn och lösenord för lösningar i sina 
autentiseringsuppgifter. Lösningsutvecklare kan styra om användarna 
kan spara kontonamn och lösenord i autentiseringsuppgifter (Windows) 
eller nyckelhanterare (OS X och iOS). 

1 Kör FileMaker Pro som ett 64-bitars- eller 32-bitarsprogram – i 
Windows kan du installera FileMaker Pro som 64-bitars- eller 
32-bitarsprogram i 64-bitarsversioner av Windows som det finns stöds 
för. I OS X installeras FileMaker Pro som ett enda programpaket som 
innehåller både 64-bitars- och 32-bitarsversionen. I fönstret Visa info 
kan du välja vilken version du vill köra. 
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Scriptsteg, scriptutlösare och funktioner

Scriptsteg

Förbättringar av scriptsteg

1 Infoga från enhet – ange rubrik, meddelande och fråga för skärmen för 
signaturinhämtning. 

1 Visa/dölj menyrad – lås menyraden i FileMaker Go. Det här scriptsteget 
är nu kompatibelt med FileMaker Go, och inte bara 
FileMaker WebDirect. 

1 Infoga från URL – koda specialtecken och verifiera SSL-certifikat för 
HTTPS-URL-adresser automatiskt. 

1 Sätt förstoringsgrad – förstora bilden på skärmen upp till 200 % i 
FileMaker Go. 

Nya scriptsteg

1 Ange tillåtna lägen – kontrollerar orienteringen av FileMaker Go och 
layouter som visas i FileMaker Go. 

1 Hämta katalog – ber användare att välja en mapp och anger sedan en 
variabel på den fullständiga sökvägen för den angivna mappen. 

1 Uppdatera portal – uppdaterar relationen och innehållet i det namngivna 
objektet. 

1 AVPlayer Spela upp – spelar upp ljud-, video- och bildfiler från ett 
containerfält, ett layoutobjekt eller en URL-adress i FileMaker Go. 

1 AVPlayer Ange tillval – ändrar inställningarna för en mediefil som spelas 
upp eller är pausad i FileMaker Go. 

1 AVPlayer Ange uppspelningsläge – pausar, fortsätter eller stoppar 
uppspelningen av en mediefil som spelas upp eller är pausad i 
FileMaker Go. 

1 Aktivera pektangentbord – aktiverar eller inaktiverar pektangentbordet i 
FileMaker Go och Windows 8. 

Ändrade scriptsteg

1 Ställ in scriptanimering heter nu Ange animering för layoutobjekt. 

1 Öppna Hantera scripts heter nu Öppna scriptfönster. 
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Scriptutlösare

Nya scriptutlösare

1 VidObjektAVPlayerÄndring – utlöser ett script i FileMaker Go som körs 
när tillståndet för media i ett layoutobjekt ändras.

1 VidFilAVPlayerÄndring – utlöser ett script i FileMaker Go som körs om 
en mediefil spelas upp från ett fält eller en URL och en användare eller 
en scriptstegsinställning ändrar uppspelningens tillstånd. 

1 VidExterntKommandoMottaget – utlöser ett script i FileMaker Go som 
körs när en användare trycker på en uppspelningsknapp på låsskärmen 
eller på en extern enhet. 

Ändrade scriptutlösare

1 VidGestTryck – lägger till kompatibilitet med FileMaker Pro i Windows 8. 

Funktioner

Nya funktioner

1 Get(MenyradLäge) – returnerar ett tal för menyradens aktuella läge.

1 Furigana – konverterar japansk text till hiragana, katakana eller 
latinsk text. 

1 Get(Programarkitektur) – returnerar aktuell programarkitektur. 

1 Get(Skärmskalningsfaktor) – returnerar skalningsfaktorn på skärmen 
där den aktuella filen är öppen. 

1 GetAVPlayerAttribute – returnerar inställningen av det angivna attributet 
för ljud-, video- eller bildfilen i ett containerfält i FileMaker Go. 

1 Get(UtlösaExternHändelse) – returnerar ett nummer i FileMaker Go 
som motsvarar händelsen som aktiverade scriptutlösaren 
VidExterntKommandoMottaget. 

1 Get(PektangentbordLäge) – returnerar 1 (sant) om pektangentbordet är 
inställt på att visas automatiskt vid behov i FileMaker Go och Windows 
8. Annars returneras 0 (falskt).

Ändrade funktioner

1 Get(Programversion) – returnerar versionsnumret i formatet 14.X.X 
istället för 14.XvX för alla FileMaker-program. 



26  |  Nya funktioner

1 Get(UtlösareGesterInfo)– lägger till kompatibilitet med FileMaker Pro 
för Windows 8. 

1 Get(FönsterinnehållHöjd)– lägger till kompatibilitet med FileMaker Go. 

1 Base64Encode – lägger till stöd för att koda text i Base64-format.

1 TextFont och TextFontRemove – parametern typsnittssamling har tagits 
bort. 

Ändrade och borttagna funktioner
1 Fördefinierade iPhone-layouter och skärmupplösningsschabloner – 

fördefinierade layouter och skärmupplösningsschabloner för iPhone 3,5 
tum och iPhone 4 tum har ersatts av tillvalen iPhone, som är 20 pixlar 
kortare, för att rymma den större menyraden i FileMaker Go. 

1 Infoga QuickTime – kommandot och scriptsteget Infoga QuickTime har 
tagits bort. Använd kommandot och scriptsteget Infoga ljud/video 
istället. 

1 Typsnittstillval – fliken Typsnitt har tagits bort från dialogrutan 
Inställningar och ersatts av ett nytt tillval i Granskare, Synkronisera 
med fältets språk. Det här tillvalet ändrar inmatningsmetoden baserat 
på standardspråket som angivits i dialogrutan Tillval för fält. 

1 Nytt standardscript – tillvalet Nytt standardscript har tagits bort från 
dialogrutan Ange script. Om du vill skapa ett nytt script i dialogrutan 
Ange script använder du knappen +.

1 Importera Bento-data – det går inte längre att importera Bento-data i 
FileMaker Pro. Mer information hittar du i FileMaker Knowledge Base 
på http://help.filemaker.com.

1 Temat Klassisk – temat Klassiskt kan inte längre väljas i dialogrutan 
Ändra tema. När du konverterar en fil som skapats med tidigare 
versioner än FileMaker Pro 12, används dock temat Klassisk i 
layouterna ändå.

1 FileMaker Pro Advanced Funktionshandbok – den här handboken har 
tagits bort. Informationen från denna handbok finns nu i Hjälp och 
FileMaker Pro Användarhandbok.

1 Snabbstartsbilden i FileMaker – Startcenter ersätter Snabbstartsbilden. 

FileMaker Pro 14 Advanced
1 Microsoft .NET krävs för runtime-lösningar – 

runtime-installationsprogram för Windows måste installera den version 
av Microsoft .NET som krävs, om den inte redan finns. 

http://help.filemaker.com


Kapitel 5 
Så går du vidare

När du har installerat FileMaker Pro kan du börja använda programmet 
direkt. Här följer några förslag på var i dokumentationen du kan få hjälp 
att komma igång.

1 Om du precis börjat använda FileMaker Pro bör du läsa FileMaker Pro 
Användarhandbok för att lära dig mer om de grundläggande koncepten 
i FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced. Välj Hjälp > 
Produktdokumentation > Användarhandbok.

1 Du kan se hur några av de nya funktionerna i FileMaker Pro 14 fungerar 
genom att välja Hjälp > Produktdokumentation och sedan välja:

1 Praktisk självstudie för att påbörja självstudien. Oroa dig inte för 
att förstöra visningen – om du gör ändringar när du arbetar kan du 
börja om genom att radera filen, FMP14 Börja här.fmp12, från 
mappen Dokument och börja om med visningen. 

1 Mer dokumentation för att visa Product Documentation Center 
där du kan ladda ned andra handböcker. 

1 Om du har använt FileMaker Pro tidigare finns information om de nya 
funktionerna i FileMaker Pro 14 i kapitel 4, ”Nya funktioner”, i den här 
handboken.

1 Du hittar omfattande information och stegvisa anvisningar om hur du 
använder FileMaker Pro genom att välja menyn Hjälp > 
FileMaker Pro Hjälp.
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