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Kapitel 1  
FileMaker Pro

FileMaker® Pro är ett ledande program för arbetsgrupper. Med hjälp av detta program kan du snabbt 
skapa och dela skräddarsydda lösningar för företagets behov. Effektiva funktioner, brett stöd för 
plattformar och ett användarvänligt gränssnitt gör FileMaker Pro till ett oumbärligt verktyg för alla 
företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner som enkelt behöver hantera all sin information i 
iPad-, iPhone-, Windows-, OS X- och webbmiljöer.

Om denna handbok
Denna Användarhandbok innehåller en presentation av funktionerna i FileMaker Pro samt 
detaljerade anvisningar för vanliga uppgifter som kan utföras i programmet. Detaljer och 
information om mer avancerade funktioner finns i FileMaker Pro Hjälp.

Arbeta med FileMaker Pro
FileMaker erbjuder flera metoder för att hjälpa dig att använda FileMaker Pro.

FileMaker Pro-dokumentation
Så här hittar du dokumentation för FileMaker Pro och andra FileMaker-produkter:

1 Välj Hjälp-menyn Produktdokumentation i FileMaker Pro.

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

FileMaker Pro Hjälp 
FileMaker Pro Hjälp innehåller stegvisa instruktioner om FileMaker Pro-funktioner. Du kan öppna 
hjälpen från Hjälp-menyn i FileMaker Pro. 

Det finns tre sätt att öppna hjälpen:

1 Bläddra igenom innehållsförteckningen i hjälpen. Där är innehållet sorterat efter ämne.

1 Sök efter ett visst avsnitt genom att skriva nyckelord.

1 Du får information om den öppna dialogrutan genom att trycka på F1 (Windows) eller 
Kommando-? (OS X). I vissa dialogrutor visas knappen  (Windows) eller  (OS X) eller 
länken Mer information som du också kan använda för att få information om dialogrutan.

Så här skriver du ett hjälpavsnitt:

1 Windows: I fönstret FileMaker Pro Hjälp klickar du på Skriv ut. 

1 OS X: I fönstret FileMaker Pro Hjälp klickar du på  eller  och väljer sedan Skriv ut.

http://www.filemaker.com/documentation/sv
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Praktisk självstudie
Du kan utforska FileMaker Pro genom den interaktiva praktiska självstudien. Öva på att skapa, 
ändra och ta bort poster och läs om att söka efter datavärden och sortera poster, visa data i 
diagram och rapporter samt att importera och exportera data mellan filer. Du kommer även att få 
lära känna de kraftfulla funktioner som finns i FileMaker Pro för att skapa dina egna anpassade 
lösningar. 

Du hittar självstudien genom att välja Hjälp-menyn > Produktdokumentation > Praktisk 
självstudie.

Färdiga lösningar
FileMaker Pro innehåller färdiga lösningar – anpassningsbara lösningsfiler för företagsrelaterade, 
utbildningsmässiga och privata situationer som utformats i förväg – som du kan använda för att 
snabbt komma igång med att utforma FileMaker Pro-lösningar. De färdiga lösningarna drar nytta 
av de bästa nya funktionerna i FileMaker Pro. När du börjar skapa lösningar kan du titta igenom 
listan över färdiga lösningar för att se om det finns någon som passar dina behov.

Du kommer åt de färdiga lösningarna när du öppnar filer (se ”Skapa en fil utifrån en färdig lösning” 
på sidan 41).

Mer information, tips och lösningsidéer finns på FileMakers webbplats på  
http://www.filemaker.com/se.

Förslag på hur dokumentationen kan användas
Här nedan presenteras några förslag på hur du kan använda dokumentationen när du vill utföra 
olika uppgifter i FileMaker Pro.

Datainmatningspersonal Kapitel 2, ”Använda FileMaker Pro”, i den här handboken

Småföretagare eller utbildare som 
till en början skapar en enkel 
lösning och utökar den med tiden

Kapitel 3, ”Utforma och skapa lösningar”, i den här handboken. 

Läs mer i hjälpen när lösningen utökas med funktioner

Databasadministratör

Nya FileMaker Pro-användare

Användare som uppgraderar från 
en tidigare version

Översikt över FileMaker Pro
Med FileMaker Pro skapar du lösningar – en eller flera filer som innehåller databastabeller, 
layouter, scripts och tillhörande data som tillsammans löser en eller flera specifika problem, t.ex. 
spåra kunder eller fakturor.

Typ av användare Förslag på hur dokumentationen kan användas 

1 Alla kapitel i denna bok

1 Hjälpen, för information om avancerade funktioner

1 FileMaker Guide för ODBC och JDBC och FileMaker SQL-referens

1 Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro och 
FileMaker Pro Advanced

1 Alla kapitel i denna bok

1 Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro och 
FileMaker Pro Advanced

1 Hjälpen, för information om att konvertera filer från FileMaker Pro 11 och 
tidigare

http://www.filemaker.com/se
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Du kan skapa en enkel lösning som endast består av en tabell, för exempelvis kunduppgifter. Du 
kan också skapa en komplex lösning med relationer och flera tabeller. En komplex lösning 
relaterar till exempel två tabeller med utgångspunkt i ett gemensamt värde, exempelvis ett 
löpnummer eller ID-nummer.

En lösning bestående av en tabell

En lösning bestående av flera tabeller, med en 
portal som visar poster från en relaterad tabell

Portal

 

Du kan ordna lösningar som en tabell i en fil, som flera tabeller i en fil eller som flera tabeller i flera 
filer.

Du skapa lösningar genom att använda FileMaker Pro på en Windows- eller Mac-dator. Annars 
kan du använda FileMaker Pro Advanced om du vill ha fler utvecklings- och anpassningsverktyg. 
Sedan kan du arbeta med lösningen på en dator med FileMaker Pro eller köra lösningen på iPad 
eller iPhone med FileMaker Go-appen. Du kan komma åt lösningen i en webbläsare genom att 
använda FileMaker Server med FileMaker WebDirect™.

Mer information finns i kapitel 3, ”Utforma och skapa lösningar”.

Obs!   Om din lösning har utvecklats med FileMaker Pro Advanced kan det förekomma 
anpassade menyer eller verktygstips för layoutobjekt. En översikt över dessa funktioner finns i 
kapitel 7, ”Använda FileMaker Pro Advanced”.

Visa, lägga till och skriva ut data med hjälp av layouter
Layouterna i FileMaker Pro avgör hur informationen ordnas när du visar, skriver ut, söker efter och 
matar in data och skapar rapporter. Layouter lagrar inte dina data – de visar dem bara.

FileMaker Pro-filer kan innehålla många olika layouter som kan visa data på olika sätt. Inom en fil 
kan du utforma separata layouter för inmatning av data, rapportering av statistik, utskrift av 
etiketter, grafisk visning av data i diagram, arbete med en fil i en webbläsare eller på en pekenhet, 
o.s.v. Du kan ändra en layouts utformning utan att informationen eller andra layouter i filen 
påverkas. Om du däremot ändrar data i ett fält visas ändringarna i samma fält i alla layouter i filen.
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I en layout kan du välja, ordna och ändra fält och ledtexter, skapa rapporter, lägga till knappar som 
startar scripts, lägga till bilder och text samt ange utskriftsinställningar. 

Du behöver inte lagra all information i din FileMaker Pro-fil. Du kan till exempel lägga till en 
webbvisare som visar en webbsida på en layout eller använda data som lagras externt i ett 
containerfält på en layout. Det finns vissa begränsningar när det gäller att visa webbinnehåll i 
FileMaker Pro. 

Välj olika layouttyper i guiden Ny layout/rapport. Layouttyperna kan användas för olika saker, t.ex. 
för att visa en datainmatningsskärm på en dator eller en iPad, eller för att skriva ut en summerad 
försäljningsrapport eller formatera data som etiketter. Du kan anpassa varje layout ytterligare 
genom att använda designverktygen i layoutläge. 

Steve Williams
789 Ninth Avenue
New York, NY 10001

Samma data kan ordnas på olika sätt med flera layouter

Juanita Alvarez 555-1234
Michelle Cannon 555-1234
Andre Common 555-1234
Marie Durand 555-1234
Jean Durand 555-1234
William Johnson 555-1234
John Lee 555-1234
Patrick Murphy 555-1234
Le Nguyen 555-1234
Kentaro Ogawa 555-1234
Mary Smith 555-1234
John Smith 555-1234
Sophie Tang 555-1234
Steve Williams 555-1234
Betty Wilson 555-1234

Kontakter

Bästa Sophie,

Tack för din beställning. Vi uppskattar att 
du har valt oss och kommer att göra vårt 
bästa för att du ska bli nöjd.

Om du har några frågor om beställningen 
går det bra att ringa oss.

Med vänliga hälsningar
John Lee

Mer information finns i ”Skapa layouter och rapporter” på sidan 54.

Söka efter, sortera och ersätta data
Med funktionerna för att söka efter, sortera och ersätta data kan du hantera informationen på 
många olika sätt.

Du kan söka efter poster som uppfyller vissa villkor, exempelvis poster som har registrerats ett 
visst datum eller alla adresser i en viss stad. Du kan öppna ett nytt fönster och utföra andra 
sökningar på samma data.

Du kan ordna om poster om du vill visa eller skriva ut dem i en annan ordning. Du kan exempelvis 
sortera fält i alfabetisk eller numerisk ordning, efter datum eller i en egen sorteringsordning.
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Du kan söka efter och ersätta data i flera fält, ungefär på samma sätt som när du söker efter och 
ersätter data i ordbehandlingsprogram. Du kan också spara ett sökresultat som en länk till en 
ögonblicksbild och skicka länken till någon.

Mer information finns i ”Söka efter poster” på sidan 28, ”Sortera poster” på sidan 32, och ”Söka 
och ersätta data” på sidan 32.

Skydda filer
Du kan begränsa vad användare kan se och göra i en fil genom att definiera konton och 
behörighet. Via kontona verifieras användare som försöker öppna skyddade filer. För varje konto 
anges ett kontonamn och vanligen ett lösenord. Användare som inte anger giltig kontoinformation 
kan inte öppna skyddade filer. En behörighetsuppsättning anger en viss nivå av åtkomst till en fil. 
Varje konto tilldelas en behörighetsuppsättning som anger åtkomstnivån när någon öppnar en fil 
med det kontot.

Utökad behörighet anger vilka datadelningstillval som tillåts med en behörighetsuppsättning, 
exempelvis om en behörighetsuppsättning tillåter att användarna öppnar en delad fil eller visar en 
lösning i en webbläsare.

Mer information om filsäkerhet i FileMaker Pro finns i kapitel 6, ”Skydda filer”.

Automatisera uppgifter med scripts
Du kan skapa scripts som förenklar vanliga uppgifter i FileMaker Pro. Ett script är en serie steg 
som FileMaker Pro kör för att utföra en uppgift. Uppgifterna kan vara enkla (ställa in sidorientering 
så att rapporter skrivs ut på rätt sätt) eller komplicerade (förbereda anpassade utskick till särskilda 
kunder).

Ett script kan till exempel skapa ett tackmeddelande som du skickar till kunder som har gjort ett 
köp under veckan. Scriptet använder data som lagras i lösningen för att skapa ett 
e-postmeddelande och anpassar meddelandet utifrån kundens köphistorik och kontaktuppgifter. 
Scriptet växlar sedan till granskningsläget och gör en paus så att du kan granska meddelandet. 
När du har bekräftat att meddelandets innehåll är korrekt, skickar scriptet meddelandet till kunden. 
Du sätter igång uppgiften genom att klicka på en knapp som du har definierat på layouten.
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Du kan exempelvis använda ett script för att:

1 navigera i en lösning genom att vid behov växla till en annan layout eller ett annat läge

1 arbeta med data genom att söka efter och sortera data utifrån kriterier som du har angett i 
scriptet

1 få åtkomst till data genom att importera data som behövs från en annan tabell eller datakälla

Scripts kan innefatta villkorliga beslut (if-else-uttryck) och utföra repetitiva uppgifter (loop-uttryck). 
Du kan också använda scriptutlösare för att köra scripts när en viss händelse inträffar (t.ex. när 
användare går in i ett fält, trycker på en tangent eller lägger till en ny post i filen).

Du skapar scripts i Scriptfönster genom att välja bland FileMaker Pro-kommandon – som kallas 
scriptsteg – i en lista och sedan ange tillval och ordna stegen i den ordning som uppgiften utförs. 
Du kan även visa, redigera och hantera alla dina scripts i det här fönstret.

I Hjälpen finns anvisningar för hur du skapar och hanterar scripts och en referens för alla 
scriptsteg, scriptutlösare och funktioner (som används i beräkningar) i FileMaker Pro.

Dela och utbyta data
En fördel med att lagra data i FileMaker Pro är möjligheten att kunna dela data med andra. Du kan 
dela dina data med andra FileMaker Pro- eller FileMaker Go-användare över ett nätverk och 
importera eller exportera data från en annan fil. Dessutom kan du använda ODBC (Open 
Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity) för att dela FileMaker Pro-filer 
med ODBC- och JDBC-kompatibla program, eller så kan du hämta data från externa datakällor. 
Om du har FileMaker Server kan du använda FileMaker WebDirect för att publicera lösningar som 
FileMaker Server är värd för och dela data över webben. 

Om din dator är ansluten till ett nätverk kan du och andra FileMaker Pro- eller FileMaker Go-
användare arbeta med samma FileMaker Pro-fil samtidigt. Nätverksdelning i FileMaker Pro stöder 
delning av filer med upp till 5 samtidiga användare. 

Obs!   Om du vill ha stöd för fler användare och webbpubliceringstekniker som XML, PHP och 
FileMaker WebDirect måste du använda FileMaker Server.

Du kan konfigurera en FileMaker Pro-fil så att den automatiskt uppdaterar data som importerats 
från ett annat program, till exempel Microsoft Excel. När du öppnar en FileMaker Pro-fil sker denna 
återkommande import automatiskt första gången du visar layouten som innehåller data från den 
externa filen. När du fortsätter arbeta i filen kan du köra ett script som uppdaterar data på layouten. 

Mer information om hur du delar och utbyter data finns i kapitel 5, ”Dela data”.

Spara och skicka data i andra format
I FileMaker Pro kan du spara data i olika filformat, t.ex. Microsoft Excel-kalkylblad och PDF-filer, 
så att du kan ge filerna till användare som inte har FileMaker Pro. Du kan skicka filerna med e-post 
automatiskt när du har sparat dem. Mer information finns i ”Spara och skicka data i andra format” 
på sidan 110.



Kapitel 2  
Använda FileMaker Pro

Detta kapitel förklarar hur du:

1 öppnar, stänger och sparar filer

1 skapar poster i en fil

1 lägger till och redigerar data i fält

1 söker efter poster med olika villkor

1 utesluter poster från sökresultatet

1 söker efter och ersätter data

1 sorterar data

1 skriver ut data, scripts, tabell- och fältinformation och relationsdiagrammet

1 använder scripts.

Hjälpen innehåller utförlig information och stegvisa anvisningar för hur du använder FileMaker Pro.

Obs!   I vissa procedurer används en snabbmeny. Du visar en snabbmeny 
(sammanhangsberoende meny) genom att högerklicka eller Ctrl-klicka på ett objekt eller i ett 
område så att en lista över kommandon visas.

Om fält och poster
En FileMaker Pro-lösning består av en eller fler databasfiler. Till skillnad från ett elektroniskt 
kalkylblad, som används för att tabulera och beräkna data som lagras i cellerna i en rektangulär 
tabell, binder en databasfil samman informationen (data) enligt ett schema som beskriver 
organisationen av databastabeller och relationerna mellan fälten och tabellerna. Med 
FileMaker Pro kan du ordna, uppdatera, sortera, söka bland, beräkna och skriva ut data i fält och 
poster efter behov.

Kalkylblad passar bäst för saker som att föra en huvudbok, där data måste registreras och 
beräknas, medan databaser passar bäst för uppgifter som att kontrollera ett lager, där du måste 
hålla koll på konsumtion och förluster samt skapa rapporter om lagerstatus över tid. En 
inventariedatabas kan sortera och rapportera inventarieinformation på många sätt, vilket gör det 
möjligt för dig att analysera informationen efter posttyp, försäljning, månatlig konsumtion osv.

En adressbok eller ett arkivskåp är exempel på en enkel databas. I adressboken och arkivskåpet 
lagrar du liknande typer av information och ordnar den så att du lätt kan ta fram informationen när 
du behöver den. Med ett arkivskåp måste du välja ett sätt som informationen sorteras på, t.ex. 
alfabetiskt eller efter efternamn eller region. När du lagrar kontakter och adresser i FileMaker Pro 
kan du ordna informationen på många olika sätt. Du kan sortera informationen efter land, ort, 
efternamn och till och med efter alla tre fält.



B C

Maria Carlson
Storgatan 7
Storstad
(717) 555-0011

SVE 123 45

Poster

Fält

Adressboken är som en databas
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Ett faktureringssystem är ett exempel på en mer sammansatt databas, med flera relaterade 
tabeller, flera layouter och beräknade fält.

Du kan även visa en delmängd data, exempelvis bara fakturor för en viss månad. Databasen 
innehåller inte bara information, du använder den även för att ordna och analysera informationen 
på olika sätt.

Fälten utgör grunden för en databastabell. Fält lagrar, beräknar och visar data som du lägger till i 
en post. Varje del av informationen i en post, t.ex. ett namn, ett ID-nummer eller ett 
telefonnummer, lagras i ett fält.

En databastabell innehåller ett eller flera fält som i sin tur innehåller information om ett visst ämne 
eller en viss aktivitet. Fälten i en post i tabellen Kunder innehåller t.ex. adressinformation om en 
kund. I en tabell definieras även organisationen av poster baserat på tabellen.

En databas kan bestå av en fil med en tabell, som kan innehålla namn, adresser, telefonnummer 
och faxnummer för alla kunder. En databas kan även bestå av flera filer, där varje fil kan innehålla 
en eller flera tabeller som tillsammans innehåller all information om närbesläktade ämnen (kallas 
ibland ett databassystem). Med relationsfunktionerna i FileMaker Pro kan du koppla ihop 
information från flera filer och tabeller och skapa en relaterad databas. 

En tabell kan t.ex. visa vilka kunder som köpte en viss vara och en relaterad tabell kan visa hur 
mycket de betalade.

Fakturatabell

002KundID

Anders CarlssonKundnamn

818-555-1234Telefon 

ProduktID Produkt
FB3

Pris
Baguette 30 kr

FB14 Croissanter 90 kr

12345Faktura-ID

FB3ProduktID

BaguetteProdukt

30 krPris

002KundID

Anders CarlssonNamn

818-555-1234Telefon

ProdukttabellKundtabell

34Aktie
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Om du vill lägga till data i en databastabell skapar du en ny post och lägger till värden i de fält som 
tillhör posten. Värden kan skrivas i ett fält, importeras från ett annat program eller matas in på 
många andra sätt.

I FileMaker Pro kan du även använda och visa data i filer med annat format än FileMaker Pro-
format. Om du t.ex. har tillgång till data i en SQL-databas kan du visa information från den externa 
databasen och arbeta med dessa data i din FileMaker Pro-fil.

Öppna och stänga filer

Så här öppnar du en fil om FileMaker Pro inte körs

Välj någon av följande metoder:

1 Dubbelklicka på FileMaker Pro-filen. 

1 Dra filen till programikonen för FileMaker Pro.

1 Dubbelklicka på FileMaker Pro-programikonen och välj den fil du vill öppna.

Så här öppnar du en fil som finns på din dator om FileMaker Pro redan körs

1. Välj Arkiv-menyn > Öppna. 

Du kan också välja Arkiv > Öppna senaste eller Arkiv > Öppna favorit.

Startcenter öppnas. Fliken Mina lösningar visar alla filer som du har markerat som favoriter och 
de senaste filerna du har öppnat.

2. 

Öppna en fil som markerats som 
favorit

Markera en fil under Favoriter och klicka sedan på Öppna. 

Öppna en fil som öppnades 
nyligen

Markera en fil under Senaste och klicka sedan på Öppna. Om Senaste inte 
visas klickar du på  i verktygsfältet i Startcenter.

Om de senaste filerna inte visas, väljer du menyn Redigera (Windows) eller 
menyn FileMaker Pro (OS X) > Inställningar. Sedan markerar du Visa 
senaste öppnade filer, anger ett värde och klickar på OK. (Om du inte vill 
visa de senast öppnade filerna väljer du Arkiv-menyn > Öppna senaste > 
Rensa nyligen öppnade filer.)

Öppna en lokal fil som inte visas i 
Startcenter

Klicka på Bläddra. I dialogrutan Öppna fil väljer du plats, markerar filnamnet 
och klickar på Öppna. 

Växla mellan att endast visa 
favoritfiler och visa alla filer

Klicka på  i verktygsfältet i Startcenter.

Visa filer i en lista eller sida vid 
sida

Om du vill visa dem i en lista klickar du på . Om du vill visa dem sida vid 
sida klickar du på .

Söka efter en fil Skriv några bokstäver ur filnamnet i sökrutan. 

Om du inte ser filen du vill ha, gör du något av följande.

Obs!   Du kan även dubbelklicka på en fil, eller markera flera filer och klicka på Öppna. Om filen 
skapades med en tidigare version än FileMaker Pro 12 kan du läsa mer i Hjälpen.

3. Om du uppmanas att ange kontonamn och lösenord när filen öppnas, anger du uppgifterna i 
dialogrutan Öppna <filnamn> och klickar sedan på OK.

För att gör du så här:
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Öppna en fil som delas i ett nätverk

1. Välj Arkiv > Fjärröppna. 

Startcenter öppnas till fliken Värdar. Om värdarna inte visas klickar du på . 

Favoritvärdar visas först i listan. 

2. Om du vill se vilka filer som är tillgängliga från en värd klickar du på värdnamnet. 

Om du vill visa filerna i en lista klickar du på . Om du vill visa filerna sida vid sida klickar du 
på .

Om du vill lägga till eller redigera värdar kan du läsa mer i Hjälpen. 

3. Markera filen som du vill öppna och klicka sedan på Öppna (eller dubbelklicka på filnamnet).

Obs!   Du kan även öppna fjärrfiler genom att använda värddatorns IP-adress eller DNS-namn, 
om ett sådant har definierats för värddatorn.

Så här stänger du en fil eller ett fönster

1 Välj Arkiv > Stäng.

Öppna flera fönster per fil
Du kan öppna mer än ett fönster per fil. På så sätt kan du visa samma layout i olika fönster eller 
visa olika layouter av samma fil samtidigt. Du kan söka och sortera helt oberoende i de båda 
fönstren.

Om du vill öppna ytterligare ett fönster väljer du Fönster > Nytt fönster. I det nya fönstret visas först 
samma layout, sorteringsordning och hittade poster som i det fönster som tidigare var aktivt. 



Det ursprungliga fönstret i 
bearbetningsläget, där du 
kan visa posterna

Ett nytt fönster i sökläget, 
där du kan utföra en 
annan sökning på 
samma hittade poster

 Snabbmenyn Layout
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Om du vill visa en annan layout i det nya fönstret väljer du en layout på snabbmenyn Layout i 
layoutlisten eller väljer Visa > Gå till layout. Mer information om hur du söker efter poster finns i 
”Söka efter poster” på sidan 28. Information om hur du sorterar poster finns i ”Sortera poster” på 
sidan 32.

Spara filer 
I FileMaker Pro sparas ändringar som du gör i databasfilen automatiskt medan du arbetar. Det 
finns alltså inget Spara-kommando. Om du vill ha mer kontroll över hur ofta postdata sparas kan 
du avmarkera alternativet Spara poständringar automatiskt (i dialogrutan Tillval för layout) för 
varje layout. 

Information om att spara en kopia av en fil (exempelvis som säkerhetskopia) eller spara en tom 
kopia av filen utan data, finns i Hjälpen. Information om hur du sparar filen i ett annat format än 
FileMaker finns i ”Spara och skicka data i andra format” på sidan 110.

I FileMaker Pro sparas inte statusändringar i filen, om det enbart är ändringar du gör medan filen 
är öppen.
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Om lägen
I FileMaker Pro arbetar du i bearbetningsläge, sökläge, layoutläge eller granskningsläge. Du kan 
välja ett läge från Visa-menyn eller från lägesmenyn nederst i dokumentfönstret.

Lägesmenyn

Bearbetningsläge Arbeta med data i en fil. Du kan lägga till, visa, ändra, sortera, utesluta (dölja) och radera 
poster. I bearbetningsläget gör du huvuddelen av arbetet, till exempel lägger till data. 

Sökläge Söka efter vissa poster som matchar en uppsättning sökvillkor. Sedan kan du arbeta med en 
delmängd av posterna, vilket kallas hittade poster. När du har sökt efter en grupp med poster 
återgår FileMaker Pro till bearbetningsläge så att du kan börja arbeta med dem. 

Layoutläge Ange hur informationen ska visas på bildskärmen eller på utskrifter av rapporter, etiketter och 
formulär. Du kan utforma layouter för olika uppgifter, t.ex. datainmatning eller utskrift av 
fakturor eller kuvert. Du kan välja och ordna fält och andra objekt om du vill ändra en layout 
eller skapa nya layouter.

Granskningsläge Visa hur data i formulär och rapporter ser ut före utskrift. Granskningsläget är särskilt 
användbart för att visa layouter som har flera kolumner (exempelvis adressetiketter) och 
rapporter med statistik.

Använda statusverktygsfältet
Med statusverktygsfältet har du snabb åtkomst till många menykommandon i FileMaker Pro. I alla 
lägen inkluderar den navigationsverktyg, anpassningsbara knappar och en layoutlist för arbete 
med layouter. I layoutläge innehåller statusverktygsfältet layoutverktyg. Håll markören över en 
knapp om du vill se dess beskrivning. Du kan också växla lägen genom att klicka på knappar i 
statuslisten. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar beroende på i vilket läge du arbetar.

Status-
verktygsfält Layoutlist

Formateringslist

Statusverktygsfält i bearbetningsläge (Windows)

Status-
verktygsfält Layoutlist

Formateringslis
Statusverktygsfält i bearbetningsläget (OS X)

I layoutläget kan du också använda Granskare när du utformar och redigerar objekt i en layout. 
Mer information finns i ”Utforma objekt med Granskaren” på sidan 68.

Använd det här 
läget ... För att
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Visa poster 
FileMaker Pro erbjuder tre vyer av varje layout: formulär, lista och tabell. Genom att byta 
visningsläge kan du välja hur poster ska visas och skrivas ut.

Individuellt Välj Visa > Visa en post eller klicka på Formulärvy  i layoutlisten.

I en lista Välj Visa > Visa som lista eller klicka på Listvy  i layoutlisten.

I en kalkylbladsliknande tabell Välj Visa > Visa som tabell eller klicka på Tabellvy  i layoutlisten. Varje rad 
visar en post och varje kolumn ett fält.

Information om hur du arbetar med data i en kalkylbladsliknande tabell finns i 
”Arbeta med data i tabellvy” på sidan 26.

Om du vill visa poster ... ... gör du följande i bearbetnings- eller sökläge
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I bilden nedan visas samma layout i tre visningslägen.

Formulärvy

Listvy

Tabellvy

Aktuell post

En rad utgör en post

Ledtexter

Ledtexter

Ledtexter

Aktuell post

Aktuell post
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Markera aktuell post
I en tabell i bearbetningsläget finns det bara en aktuell (aktiv eller markerad) post åt gången i varje 
fönster. Mer information om att gå mellan poster finns i ”Flytta mellan poster” på sidan 21.

Formulär Den post som du visar. Om du vill välja en annan post och göra den till aktuell post, flyttar 
du till den andra posten. 

Lista Den post som har en annan fyllning än övriga poster. Du markerar en annan post och 
gör den till aktuell post genom att klicka på posten eller använda kontrollerna i 
statusverktygsfältet. 

Den aktuella posten kan också anges av en enfärgad vertikal list på vänster sida.

Tabellvy Den post som är markerad i postmarginalen till vänster om posten. Du markerar en 
annan post och gör den till aktuell post genom att klicka på posten eller använda 
kontrollerna i statusverktygsfältet. 

Om du vill markera en relaterad post i en portal markerar du portalraden (klicka i raden men 
utanför fälten i raden).

Markera en relaterad post 
genom att klicka i portalradenPortal

Information om relaterade poster och portaler finns i kapitel 4, ”Arbeta med relaterade tabeller och 
filer”.

Flytta mellan poster
Du kan gå från en post till en annan genom att använda framåt- och bakåtknapparna i 
statusverktygsfältet.

Skjutreglage

Poster i tabellen

Gå bakåt och 
framåt Skriv in sökord för 

snabbsökning

De hittade posternaAktuellt 
postnummer 

I visningsläget ... Är den aktuella posten



Till nästa post i den aktuella 
tabellen 

Klicka på  eller välj menyn Poster > Gå till post > Nästa.

Till föregående post i den aktuella 
tabellen 

Klicka på  eller välj menyn Poster > Gå till post > Föregående.

Till en viss post snabbt

Mellan posterna snabbt Dra skjutreglaget åt höger (framåt) eller vänster (bakåt).

Mellan poster i Listvisning eller  
Tabellvy

Använd rullningslisten till höger i fönstret.

Till en post med ett unikt värde 
som du känner till

Se ”Söka efter poster” på sidan 28.

Kapitel 2  |  Använda FileMaker Pro 22

Obs!   Om din enhet stöder gester kan du använda gester när du vill gå mellan poster, zooma in 
eller ut, rulla inuti portaler och webbvisare och flytta mellan glidpaneler. Se Hjälpen.

Lägga till och duplicera poster
När du lägger till eller duplicerar poster lagras de nya posterna i slutet av den aktuella tabellen. I 
bearbetningsläget visas den nya posten efter den aktuella posten eller efter den sista hittade 
posten (de hittade posterna är de poster som aktiveras av angivna sökvillkor).

1 Om posterna är sorterade, visas den nya posten som standard i korrekt position i 
sorteringsordningen när du registrerar posten. 

1 Om posterna är osorterade visas den nya posten efter den sista posten i gruppen av hittade 
poster. Mer information finns i ”Sortera poster” på sidan 32.

Lägga till en ny tom post Klicka på Ny post i statusverktygsfältet. En tom post med ett markerat fält 
visas. 

Lägga till en post snabbt, med samma 
eller liknande data som en befintlig 
post

Markera posten som du vill duplicera. Välj sedan Poster > Duplicera post. 

Lägga till eller duplicera relaterade 
poster

Se ”Lägga till och duplicera relaterade poster” på sidan 23.

Obs!   Om filen är låst eller skrivskyddad eller om du saknar behörighet att skapa poster, kommer 
inga poster att läggas till eller dupliceras.

Om fältet är definierat att ange fältvärden automatiskt, visas dessa värden i den nya posten. Se 
”Ange tillval för fält” på sidan 50.

Information om hur du matar in och ändrar värden i den nya posten finns i ”Mata in och ändra data i 
fält” på sidan 25.

Om du vill gå ... gör du så här:

1 Klicka på numret för den aktuella posten, skriv postnumret och tryck på Retur.

1 Markera numret för den aktuella posten, tryck på Esc, skriv postnumret och 
tryck på Retur.

1 Välj Poster > Gå till post > Gå till... och ange sedan postens nummer.

För att ... gör du så här i bearbetningsläge
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Lägga till och duplicera relaterade poster
Om du arbetar med poster i relaterade tabeller kan du lägga till poster i en relaterad tabell när du 
anger data i en post i den aktuella tabellen.

Obs!   Du kan bara lägga till relaterade poster från den aktuella tabellen om du har definierat att 
relationen medger skapande av relaterade poster. Om en relaterad tabell är i en skrivskyddad fil 
eller om du saknar behörighet att skapa poster, kommer inga poster att läggas till eller dupliceras. 
Se ”Skapa relationer” på sidan 94.

Skapa en post i den aktuella 
tabellen

Klicka på Ny post i statuslisten.

Lägga till en post i en relaterad 
tabell

Duplicera en post som visar 
relaterade data

Kontrollera att inga poster är markerade i en portal och välj sedan Poster > 
Duplicera post. 

Obs!   Poster i relaterade tabeller dupliceras inte.

Duplicera en relaterad post i en 
portal

Markera posten i portalen och välj Poster > Duplicera post.

 

Portal med relaterade 
poster från tabellen 

Radposter
Skriv data i den sista 
raden i portalen om du 
vill lägga till en 
relaterad post i tabellen 

För att ... gör du så här i bearbetningsläge

1 Om det relaterade fältet finns i en portal anger du data i fältet i den sista 
(tomma) raden i portalen och verkställer ändringen av posten (exempelvis 
genom att klicka var som helst utanför posten eller genom att markera en 
annan post).

1 Om det relaterade fältet inte finns i en portal anger du data i fältet och 
verkställer ändringen av posten (exempelvis genom att klicka var som helst 
utanför posten eller genom att markera en annan post).
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Radera poster
När du raderar en post raderas all information i alla fält i den posten permanent. 

Viktigt!   Du kan inte få tillbaka data som du har raderat och du kan inte ångra 
raderingskommandot. Innan du raderar poster bör du därför göra en säkerhetskopia av filen.

Om du arbetar i en relaterad databas och tillvalet att radera relaterade poster är valt i dialogrutan 
Ändra relation, raderas även relaterade poster när du raderar en huvudpost. 

En post Markera posten som du vill ta bort. Klicka på Ta bort post och sedan på Ta bort i 
statusverktygsfältet.

En relaterad post Markera en portalrad i den aktuella tabellen genom att klicka i raden, men utanför fälten 
i raden. Klicka på Ta bort post och sedan på Ta bort i statusverktygsfältet.

Obs!   Om du vill radera relaterade poster måste tillvalet Tillåt radering av poster i 
portalen vara valt i dialogrutan Portalkonfiguration.

En grupp poster Kontrollera att de hittade posterna bara innehåller de poster du vill radera. (Se ”Söka efter 
poster” på sidan 28.) Välj Poster > Radera hittade poster och klicka på Radera alla.

Alla poster i en tabell Klicka på Visa alla i statusverktygsfältet eller välj Poster > Visa alla poster. Välj 
Poster > Radera alla poster och klicka sedan på Radera alla.

Alla poster i en fil Skapa en tom kopia av fil utan några poster. Se ”Spara filer” på sidan 17.

Mata in data
Obs!   Om en fil är låst eller skrivskyddad eller om du saknar behörighet att ändra vissa poster 
eller fält, kanske du inte kan ändra informationen. 

Markera ett fält

Markera ett fält Klicka i fältet.

Markera innehållet i ett fält Markera fältet och välj Redigera > Markera allt.

Gå till nästa fält i tabbordningen Tryck på Tabb.

Obs!   Om du vill ange att Retur-tangenten ska användas för att gå till nästa fält, 
markerar du fälten i layoutläget. Klicka på Granskare  i layoutlisten. Klicka 
sedan på Data. Välj tangenterna som du vill använda för att lämna fält under Gå 
till nästa objekt med tangent i funktionssättsområdet.

Knappar, knappar för flytande fönster, flikkontroller och glidkontroller kan 
inkluderas i ordningsföljden. Fält på flikpaneler eller glidpaneler som inte finns på 
panelen längst fram hoppas över.

Gå till föregående fält i 
fältordningen

Tryck på Skift+Tabb (eller Skift+Retur eller Skift+Enter om dessa är aktiverade).

Flytta till objekt i en värdelista Tryck på piltangenterna.

Om du vill radera ... ... gör du så här i bearbetningsläge

För att ... gör du följande i bearbetnings- eller sökläge
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Mata in och ändra data i fält
Du kan mata in eller importera data upp till teckengränsen för en viss fälttyp. Du kan bara visa och 
skriva ut data som får plats inom fältramarna.

Obs!   Se Hjälpen för att få information om hur FileMaker Pro använder systemformat för att visa 
och sortera datum, tid och siffror.

För att ... klickar du i fältet i bearbetningsläge och gör följande:

Mata in data i ett textfält Skriv texten. 

Obs!   I ett fält som är konfigurerat för automatisk ifyllnad visas förslag med 
utgångspunkt i det du skriver.

Mata in data i ett numeriskt fält Skriv värdena (från 10400 till 10–400).

Mata in data i ett datumfält Skriv ett datum på en rad i fältet. Ange år, månad och dag som tal 
(t.ex. 2014-03-03), avgränsade med ett icke-numeriskt tecken, 
t.ex. minustecken (–) eller snedstreck (/). 

Obs!   Du kan inte använda ett kolon (:) som datumavgränsare.

Viktigt!   Om du skriver datum med tvåsiffriga årtal, konverteras de till fyrsiffriga 
årtal enligt den konverteringsmetod som beskrivs i hjälpen. Undvik feltolkningar 
vid konvertering genom att alltid skriva datum med fyrsiffriga årtal.

Ange aktuellt datum i ett 
datumfält, numeriskt fält eller 
textfält

Välj Sätt in > Datum.

Välj ett datum med den nedrullningsbara kalendern om den är tillgänglig.

Mata in data i ett tidsfält Skriv klockslaget (eller tidsangivelsen) som:

1 timmar

1 timmar och minuter

1 timmar, minuter och sekunder

1 timmar, minuter, sekunder och hundradels sekunder

Avgränsa timmar, minuter och sekunder med ett icke-numeriskt tecken, 
exempelvis kolon (:). 

Avgränsa hundradels sekunder med en punkt (.).

Ange klockslaget i 24- eller 12-timmarsformat, med eller utan AM och PM. (AM är 
en förkortning för ante meridiem, dvs. på förmiddagen före klockan 12:00.)

Ange aktuellt klockslag i ett 
tidsfält, numeriskt fält eller 
textfält

Välj Sätt in > Klockslag.

Mata in data i ett tidsstämpelfält Skriv datum och tid (t.ex. 2014-10-10 15:15:05). Ange år som ett fyrsiffrigt tal, 
månad och dag, avgränsade med ett icke-numeriskt tecken, t.ex. minustecken  
(-) eller snedstreck (/).

Obs!   Du kan inte använda kolon (:) som datumavgränsare.

Skriv sedan klockslaget som:

1 timmar och minuter 

1 timmar, minuter och sekunder

1 timmar, minuter, sekunder och hundradels sekunder

1 Om du inte använder 24-timmarsformat kan du även ange AM eller PM.

Avgränsa timmar, minuter och sekunder med ett icke-numeriskt tecken, 
exempelvis kolon (:). 

Ange aktuellt datum och 
klockslag i ett tidsstämpelfält

Välj Sätt in > Klockslag.

Välj ett datum med den nedrullningsbara kalendern om den är tillgänglig.

Infoga ett tabbtecken i ett fält Klicka på den plats där tabben ska infogas. Tryck på Ctrl+Tabb (Windows) eller 
Alt-Tabb (OS X).
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Arbeta med data i tabellvy
Du kan arbeta med data i tabellvy för att snabbt skapa och ändra fältdefinitioner, lägga till, ändra 
och radera poster, sortera poster, skapa dynamiska rapporter och skapa snabbdiagram. I 
FileMaker Pro visas varje post på en separat rad, och varje fält i en separat kolumn. 

Kolumnrubriker: I 
varje kolumn visas ett 
fält från den aktuella 

layouten

Aktiv 
post

Postmarginal

Du kan arbeta med data i tabellvy genom att klicka på Tabellvy  i layoutlisten i 
bearbetningsläget. 

Visa data i tabellvy
Du kan ändra visningsinställningarna i Tabellvisning. 

Radera information i ett fält Markera informationen och tryck sedan på backstegs- eller Delete-tangenten.

Infoga en ljud-, video-, bild- eller 
PDF-fil, eller någon annan typ 
av fil i ett containerfält

Se Hjälpen.

Lägga till data i värdelistor  
(fält utformade som 
alternativknappar, kryssrutor, 
listor eller menyer)

Mer information finns i ”Konfigurera fält att visa grupper av kryssrutor och andra 
kontroller i en layout” på sidan 74. 

Ändra, utforma eller 
stavningskontrollera text i ett 
fält eller ändra ordlistor

Se Hjälpen. 

För att ... klickar du i fältet i bearbetningsläge och gör följande:

För att gör du så här:

Byta ordning på kolumner Klicka på en kolumnrubrik och dra den till en ny plats. 

Ändra storlek på en kolumn Flytta pekaren till kolumnrubrikens kant. När pekaren ser ut som en dubbelriktad 
pil ( ) drar du kolumnen till önskad storlek.

Ange en exakt kolumnbredd Markera en eller flera kolumner och högerklicka sedan och välj Tabellvy > Ange 
kolumnbredd på snabbmenyn. Ange en bredd i dialogrutan, välj enhet i listan 
och klicka sedan på OK.

Ändra färg på bakgrunden Högerklicka i vänster eller höger marginal för en post, välj Delfärg på 
snabbmenyn och välj sedan en färg. Färgen på raden för att lägga till nya poster 
och på kolumnen för att lägga till nya fält, blir något mörkare än 
bakgrundsfärgen.
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Arbeta med poster i tabellvy
När du visar poster i en tabell visas informationen i rader och kolumner. Varje rad visar en post 
och varje kolumn ett fält.

Obs!   Du kan ange tillval för fält, t.ex. kontroll eller indexering, när du definierar ett fält eller vid en 
senare tidpunkt. Se ”Ange tillval för fält” på sidan 50.

Lägga till en ny post Klicka på + längst ned i tabellens vänstermarginal. En ny rad läggs till i 
slutet av tabellen om posterna inte har sorterats eller om Behåll poster i 
sorterad ordning är avmarkerat i dialogrutan Sortera poster.

Mata in data i fält Klick i fältet och mata sedan in data i det. Se ”Mata in och ändra data i fält” 
på sidan 25.

Obs!   FileMaker Pro sparar ändringar i dina data medan du arbetar. Du 
kan se hur dina data ser ut i andra vyer genom att klicka på Formulärvy  
eller Listvy  i layoutlisten.

Duplicera en post Högerklicka i vänster eller höger marginal för den post du vill duplicera och 
välj Duplicera post på snabbmenyn.

Radera en post Högerklicka i vänster eller höger marginal för den post du vill radera och 
välj Radera post på snabbmenyn.

Kopiera data i en post Högerklicka i vänster eller höger marginal för den post du vill kopiera och 
välj Kopiera post på snabbmenyn. Du kan klistra in den kopierade 
tabbavgränsade informationen i ett fält eller i Microsoft Excel.

Sortera poster efter ett eller flera fält Markera en kolumnrubrik och Skift-klicka på ytterligare rubriker, om du vill. 
Höger-klicka på en av de markerade kolumnrubrikerna och välj Sortera 
stigande eller Sortera fallande. En sorteringsikon visas vid 
kolumnrubriken och visar sorteringsordningen (stigande eller fallande). Om 
du har markerat flera kolumner bestäms sorteringsordningen av den 
ordning som kolumnerna markerades.

Du kan även välja Sortera efter värdelista och sedan markera en 
värdelista på undermenyn.

Mer information finns i ”Sortera poster” på sidan 32.

Skapa en dynamisk rapport Se Hjälpen. Du kan exempelvis skapa en snabbrapport för att gruppera 
data efter ett fält, visa delsummor för ett fält eller skapa delsummor för varje 
grupp med data. 

Skapa ett snabbdiagram Se Hjälpen. Du kan exempelvis snabbt skapa ett diagram från Tabellvisning 
utifrån de data som finns i det aktuella fältet. 

Spara data som en Microsoft Excel-fil 
eller Adobe PDF-fil, eller spara de 
aktuella hittade posterna som en 
ögonblicksbildlänk

Högerklicka i vänster eller höger marginal och välj ett tillval på snabbmenyn 
Spara/skicka poster som.

Skicka e-postmeddelanden med 
utgångspunkt i postinformation

Högerklicka i postens vänstra eller högra marginal och välj Skicka 
meddelande på snabbmenyn. 

Visa en annan bakgrundsfärg för 
varannan post

Högerklicka i en posts vänstra eller högra marginal och välj en färg på 
snabbmenyn Alternativ färg.

Återställa 
standardvisningsinställningarna

Högerklicka på en kolumnrubrik och välj Tabellvy > Återställ på snabbmenyn.

Obs!   När du återställer tabellvisningsläget raderas inte fält och poster.

För att ... gör du så här i bearbetningsläge

För att gör du så här:
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Söka efter poster 
Om du vill hitta särskilda poster i filen kan du:

1 Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget.

1 Hitta en sökpost i sökläget.

Utföra snabbsökningar i bearbetningsläge
Om en layout är aktiverad för snabbsökning i bearbetningsläge kan du använda sökrutan för att 
söka efter data i flera fält i layouten. Snabbsökning är praktiskt om informationen du söker finns i 
flera fält eller om du inte vet i vilka fält den finns. 

När en layout är aktiverad för snabbsökning ingår alla fält som har stöd för snabbsökning 
(inklusive merge-fält) automatiskt i sökningen. Statistikfält, containerfält och globala fält ingår inte 
i snabbsökningen. (Information om hur du aktiverar en layout för snabbsökning finns i ”Så här 
konfigurerar och aktiverar du snabbsökning” på sidan 29.)

Obs!   Snabbsökning är visserligen ett enkelt sätt att söka efter data, men kan ibland vara 
långsamt beroende på typen av data i filen. Beräkningar som inte lagrats eller relaterade data eller 
fjärrdata kan till exempel gå trögt att bearbeta, jämfört med lokala eller lagrade data.

Så här gör du en snabbsökning

1. Skriv ett eller flera ord i sökrutan längst upp till höger i statusverktygsfältet i bearbetningsläget.

2. Tryck på Retur.

Sökningen omfattar alla fält i layouten som är aktiverade för snabbsökning. Din sökförfrågan 
returnerar en funnen uppsättning med poster. Den markerade sektionen i cirkeldiagrammet  
i statusverktygsfältet anger hur stor andel av det totala antalet poster som visas.

Tänk på följande:

1 Den enda sökoperator som kan användas i snabbsökning är matcha fras, d.v.s. dubbla 
citattecken (“ “).

1 Om du skriver mer än ett ord i sökrutan söker FileMaker Pro efter poster som innehåller alla ord 
du skrivit.

Så här visar du en lista med senaste snabbsökningar

1. Klicka på nedpilen i sökrutan i bearbetningsläge.

2. Gör något av följande:

1 Välj en sökterm i sökhistoriklistan och gör en snabbsökning på termen.

1 Välj Rensa senaste sökningar om du vill ta bort sökhistoriken.

Obs!   Listan över senaste snabbsökningar visas bara tills du stänger filen.
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Så här konfigurerar och aktiverar du snabbsökning

Gör så här om snabbsökningsmarkeringarna för de fält som stöds inte visas i den valda layouten 
i layoutläget.

1. I layoutläget väljer du Visa > Visa > Snabbsökning.

En liten etikett bredvid varje fält visar om fältet är aktiverat för snabbsökning. Om det inte finns 
någon snabbsökningsmarkering bredvid ett fält går det inte att söka i fältet, antingen på grund 
av att fältet inte fungerar med snabbsökning eller på grund av det inte har angetts som 
ingående i sökningen. En grå etikett  betyder att layouten är inaktiverad för snabbsökning. 
En grön etikett  betyder att det går att söka i fältet. En gul etikett  betyder att det går att söka 
i fältet, men att sökningen kan ta längre tid än för fält med grön etikett.

2. Markera ett eller flera fält.

3. Klicka på Granskare  i layoutlisten. Klicka sedan på Data.

4. I funktionssättsområdet väljer du Inkludera fält för snabbsökning.

5. Om du vill aktivera snabbsökning klickar du på Tillval för layout  i layoutlisten. Markera 
Aktivera snabbsökning i dialogrutan Tillval för layout och klicka sedan på OK.

Skapa sökposter i sökläget
När du gör en sökning i sökläget skriver du in villkor (värde eller värden som ska hittas) i fält i en 
sökpost som ser ut som en tom post. FileMaker Pro söker då igenom alla poster i en tabell och 
jämför de villkor du anger med informationen i tabellen. 

De poster som innehåller data som överensstämmer med villkoren utgör de hittade posterna, som 
är en delmängd av de poster som bearbetas. Poster som inte uppfyller villkoren utelämnas. Du 
kan förfina (begränsa) eller utvidga sökningen i sökläget.

Du kan arbeta med enbart de hittade posterna. Du kan till exempel visa, redigera, beräkna statistik 
för, sortera, skriva ut, radera, exportera eller ersätta data i dessa poster. Du kan också öppna ett 
nytt fönster om du vill utföra andra sökningar i samma data.

Du kan spara sökresultatet och skicka det via e-post som en länk till ögonblicksbild. 

Du kan inte söka i statistikfält, containerfält eller fält som har definierats med tillvalet för global 
lagring.

Obs!   I sökläget indikerar en markering  ett sökbart fält.
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Så här skapar du en sökpost

1. I sökläget går du till snabbmenyn Layout och väljer en layout som innehåller fälten med de data 
du vill söka efter.

Om det behövs kan du byta layout och ange villkor i mer än en layout.

2. Välj ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält eller beräkningsfält som du vill 
använda i sökningen och skriv sedan ett värde i fältet. 

Du kan använda listan Sätt in operatorer i layoutlisten när du anger villkor. Du kan klicka på 
Uteslut för att utesluta poster som matchar en viss uppsättning villkor.

Välj en layout 
med fält som du 

vill söka i

Ange sökvillkor i fält

Klicka för att 
se operatorer

En markering visar att du 
kan söka på fältet

3. Klicka på Utför sökning.

Din sökförfrågan returnerar en funnen uppsättning med poster. Den markerade sektionen i 
cirkeldiagrammet  i statusverktygsfältet anger hur stor andel av det totala antalet poster som 
visas.
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Du kan göra följande medan du utför en sökning eller när sökningen är klar:

Avbryta en sökning innan den är klar och låta 
de föregående hittade posterna kvarstå 
oförändrade

Tryck på Esc (Windows) eller 2-punkt (OS X).

Visa alla poster igen Välj Poster > Visa alla i bearbetningsläge.

I sökläge väljer du Sökposter > Visa alla.

Du behöver inte välja Visa alla innan du gör sökningen. 
FileMaker Pro söker alltid igenom alla poster i den tabell som du 
anger såvida du inte har förfinat sökningen.

Utesluta (dölja) en eller fler hittade poster Se ”Dölja hittade poster och visa dolda poster” på sidan 32.

Öppna ytterligare ett fönster om du vill utföra 
andra sökningar i samma data

Välj Fönster > Nytt fönster.

Söka efter data i relaterade fält
Du kan mata in sökvillkor i relaterade fält som visas i en portal eller direkt i en layout. 

När du utför en sökning i ett relaterat fält visar FileMaker Pro alla poster som har en relaterad post 
som uppfyller de sökvillkor som du anger. Du kan till exempel ha en fakturafil med radposter som 
visas som relaterade poster i en portal. Om du vill hitta alla fakturor där texten dator finns med 
skriver du Dator i fältet Objekt i portalen. Mer information om relaterade fält finns i kapitel 4, 
”Arbeta med relaterade tabeller och filer”. 

E154Faktura-ID

AnderssonNamn

ArtikelID Objekt
I100 Dator
I202 Skrivbord
I153 Lampa
I229 Bokskåp
I448 Stol

Sökpost

E153Faktura-ID

TellbergNamn

ArtikelID Objekt
I202 Skrivbord
I443 Långt bord
I153 Lampa
I288 Runt bord
I100 Dator

Faktura-ID

Namn

ArtikelID Objekt
Dator

E152Faktura-ID

LarssonNamn

ArtikelID Objekt
I384 Snurrstol
I554 Paneler
I288 Runt bord
I100 Dator
I448 Stol

Poster i tabellen

Visa, upprepa eller ändra den senaste sökningen
Om du vill visa de senaste sökvillkoren väljer du Poster > Ändra senaste sökning. Om du sedan 
vill gå tillbaka till de hittade posterna väljer du bearbetningsläge. Om du vill upprepa sökningen 
klickar du på Sök. Du kan också ändra sökvillkoren och därefter klicka på Utför sökning.

För att gör du så här:
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Spara sökposter
När du har en komplex sökpost som du regelbundet vill använda, kan du spara posten och hämta 
den när du senare behöver den. Du kan spara och hämta sökposter utan att behöva gå till 
sökläget. FileMaker Pro sparar automatiskt de senaste fem sökningarna du har utfört, så att du 
kan komma åt dem igen. När en sökning väl är sparad, är den också tillgänglig för alla 
nätverksklienter som delar kontot. 

Radera och återställa sökposter
Om du vill radera en sökpost går du till sökposten och klickar sedan på Radera sökpost.

Om du vill återställa en sökpost som den såg ut när du senast verkställde dess innehåll väljer du 
Sökposter > Återställ sökpost. Sökposter verkställs till exempel när du klickar utanför alla fält, 
växlar till en annan layout eller sökpost eller utför en sökning. 

Dölja hittade poster och visa dolda poster
Alla poster som inte finns med bland de hittade posterna efter en sökning har uteslutits eller dolts. 
Du kan utesluta ytterligare poster utan att utföra någon ny sökning. 

Viktigt!   Uteslutna poster tas bara bort från de hittade posterna tillfälligt. De finns fortfarande kvar 
i filen.

Utesluta en viss post Visa eller välj den post som du vill utesluta och välj därefter Poster > Uteslut.

Utesluta en serie poster Visa eller välj den första posten av ett antal poster i en följd som du vill utesluta och 
välj därefter Poster > Uteslut flera. Ange antalet poster som du vill utesluta i 
dialogrutan Uteslut flera och klicka därefter på Uteslut.

Visa de uteslutna posterna Välj Poster > Visa endast uteslutna.

Visa alla poster i filen igen Välj Poster (bearbetningsläge) eller Sökposter (sökläge) > Visa alla.

Söka och ersätta data
Precis som i ett ordbehandlingsprogram kan du nu söka och ersätta data i fält (även i relaterade 
fält) i enskilda poster eller sökposter, i sökresultat eller sökkriterier eller i textobjekt i layouter. Du 
kan söka i alla fälttyper förutom containerfält och fält som inte är modifierbara.

Du kan söka efter och ersätta data genom att välja Redigera > Sök/Ersätt > Sök/Ersätt i lägena 
Bearbeta, Sök eller Layout. 

Sortera poster
FileMaker Pro lagrar posterna i den ordning de lagts till i filen. När du sorterar posterna ändras 
ordningen temporärt så att du kan visa, uppdatera eller skriva ut dem i en annan ordning.

När du ska sortera posterna väljer du ut vilka fält du vill att de ska sorteras efter. Det första 
sorteringsfältet sorterar posterna med utgångspunkt i det fältets innehåll. Det andra 
sorteringsfältet sorterar posterna om två eller flera poster har samma värde i det första 
sorteringsfältet och så vidare. Posterna kan sorteras stigande eller fallande eller i en anpassad 
ordning.

Som standard förblir posterna sorterade tills du utför en sökning eller sorterar posterna med ett 
annat villkor. När du ändrar eller lägger en ny post till en sorterad sökpostuppsättning, visas 
posten i korrekt position i sorteringsordningen när du har registrerat posten. 

För att gör du så här:
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Så här sorterar du de hittade posterna:

1. I bearbetningsläget klickar du på Sortera i statuslisten.

Obs!   Information om hur du sorterar poster i tabellvy i bearbetningsläget finns i ”Arbeta med 
poster i tabellvy” på sidan 27.

2. Välj vilka fält du vill sortera, i vilken ordning du vill att sorteringen ska utföras, och 
sorteringstillval i dialogrutan Sortera poster.

Om du vill välja ett sorteringsfält som är synligt i den aktuella layouten oavsett vad det innehåller 
väljer du Aktuell layout (Layoutnamn) i tabellistan och dubbelklickar sedan på ett fält i listan.

Om du vill välja ett sorteringsfält som ingår i den aktuella layoutens tabell oavsett om det finns i 
den aktuella layouten eller inte väljer du Aktuell tabell (Tabellnamn) i tabellistan och 
dubbelklickar sedan på ett fält i listan.

3. Klicka på Sortera. 

Om du vill avbryta sorteringen innan den är klar trycker du på Esc (Windows) eller 2punkt (OS X).

Obs!   Du kan sortera poster i ett fält via snabbmenyn ”snabbmenyn” eller ”snabbvymenyn” i fältet 
(d.v.s. utan att öppna dialogrutan Sortering).

Granska och skriva ut filer
Med FileMaker Pro kan du skriva ut:

1 alla poster i filen, en delmängd av posterna eller bara den aktuella posten

1 en tom post för att skapa ett formulär i pappersform

1 definitioner av scripts, fält, tabeller och relationer som visar databasens struktur

1 data som sparas som en PDF-fil

FileMaker Pro skriver ut posterna med hjälp av den aktuella layouten. Du kan skapa layouter när 
du vill skriva ut samma data på olika sätt. Till exempel skriva ut poster en och en, i kolumner eller 
i en avancerad, sorterad rapport med summeringar, sidhuvud och sidfot. Du kan ställa in sidans 
marginaler, ta bort tomt utrymme och hindra vissa objekt från att skrivas ut.



Skriv ut telefonlista

Gå till layout [Kontaktpersoner]
Sortera poster [Angiven sorteringsordning: Efternamn; stigande ]

[Återställ sorteringsordning; Ingen dialogruta]
Granska

[Paus]
Utskrift

[Ingen dialogruta]
Bearbeta

Namn Tel.
Anna Andersson 12 34 56
Maria Carlson 23 45 67
Anders Carlsson 11 22 33
Marie Larsson 22 33 44
Jan Larsson 33 44 55
Erik Persson 44 55 66

Kontakter

Alla poster som 
bearbetas

Fältnamn Fälttyp
Formel/Tillval

Förnamn Text
Efternamn Text
Adress1 Text

Namn Tel.
Anna Andersson 12 34 56

Kontakter

Aktuell post

Script
Tabell- och 
fältdefinitioner

Tom post

Du kan skriva ut data baserat på den aktuella layouten eller skriva ut information 
om databasens struktur

Relationsdiagram

Namn Tel.

Kontakter

Kapitel 2  |  Använda FileMaker Pro 34

Granska data i en layout 
När du växlar till granskningsläge visas layouten som den kommer att se ut i utskriften. Det går 
inte att mata in eller ändra information i granskningsläget.

I granskningsläget kan du visa:

1 hur många poster som ryms på en utskriven sida

1 hur de pagineringsinställningar du ställer in påverkar sidbrytningarna

1 delsummadelar med beräknade statistikfält

1 diverse information som fylls i av FileMaker Pro, t.ex. sidnummer, aktuellt datum och så vidare

1 de sidmarginaler du har definierat

1 hur fält som ställts in för att packas vid utskrift täcker upp tomma utrymmen 

1 posterna arrangerade i kolumner, om tillvalen har ställts in för utskrift i kolumner i dialogrutan 
Tillval för layout

1 främre flikpanel eller glidpanel om sidan innehåller panelkontroller

1 knappar för flytande fönster, men inte deras tillhörande flytande fönster eller innehållet i 
flytande fönster

Om du vill granska data i en layout utför du samma förberedelser som inför en utskrift: välj 
skrivare, välj utskriftstillval och kontrollera att de hittade posterna är de poster du vill granska (se 
steg 1 till och med 4 i nästa avsnitt, ”Skriva ut poster”). Växla därefter till granskningsläge.
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Skriva ut poster
Du kan skriva ut information från filen eller skriva ut en tom post och på så sätt skriva ut ett tomt 
formulär. 

1. Ange skrivare och bekräfta utskriftstillvalen genom att välja Arkiv > Skrivarinställning 
(Windows) eller Arkiv > Utskriftsformat (OS X) och klicka på OK.

I granskningsläge kan du också klicka på Skrivarinställning (Windows) eller Utskriftsformat 
(OS X) i statusverktygsfältet.

Mer information om utskriftstillval finns i dokumentationen till skrivaren och systemet.

2. Växla till den layout du vill använda. 

3. Kontrollera att listan över hittade poster innehåller det du vill att den ska innehålla genom att:

1 använda sökläget och kommandona i Poster-menyn för att ändra innehållet i listan över 
hittade poster 

1 sortera posterna 

4. Välj granskningsläge om du vill se hur utskriften kommer att se ut. 

Om en post innehåller flikkontroller eller glidkontroller, skrivs bara den främre panelen ut.

5. Välj Arkiv > Skriv ut.

6. I dialogrutan Skriv ut:

1 Windows: Välj ett av tillvalen under Skriv ut.

1 OS X: Välj FileMaker Pro i listan. Välj ett av tillvalen under Skriv ut. Om du inte ser 
alternativen klickar du på Visa detaljer.

Obs!   Du kan skriva ut ett tomt ”formulär” genom att välja Tom post med fälten.

7. Ange utskriftsintervall, antal kopior och andra utskriftsinställningar och klicka sedan på OK 
(Windows) eller Skriv ut (OS X).

Skriva ut information i tabeller och fält

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas och klicka på fliken Tabeller eller Fält.

2. Markera en eller flera tabeller eller fält.

3. Klicka på Skriv ut.

4. Klicka på OK (Windows) eller Skriv ut (OS X).

Skriva ut relationsdiagrammet

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas och klicka på fliken Relationer.

2. Klicka på  om du vill visa sidbrytningar i relationsdiagrammet. 

3. Klicka på  om du vill visa dialogrutorna Skrivarinställning (Windows) eller Utskriftsformat 
(OS X).

4. Ändra eller godkänn inställningarna och klicka sedan på OK.
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5. Klicka på Skriv ut.

6. I dialogrutan Tillval för utskrift väljer du om du vill skriva ut en eller flera sidor och klickar sedan 
på Fortsätt.

7. Klicka på OK (Windows) eller Skriv ut (OS X).

Säkerhetskopiera filer
Det är absolut nödvändigt att du regelbundet säkerhetskopierar de dokument som du lagrar i 
datorer. Det är enklare att återställa en säkerhetskopierad fil än att återskapa den. Hur ofta du bör 
göra en säkerhetskopiering beror på mängden data du lägger till i filen och hur svårt det skulle 
vara att återskapa filerna om de skadas. 

När det gäller verkligt viktiga filer kan det vara bra att förvara säkerhetskopiorna på en annan plats. 

Rekommendationer kring säkerhetskopiering av filer finns i ”Säkerhetskopiera databaser och 
andra viktiga filer” på sidan 123. Exempel på script för säkerhetskopiering finns i hjälpen.

Ange inställningar
Du kan anpassa FileMaker Pro så att det passar ditt sätt att arbeta genom att ändra 
standardinställningarna. Dessa inställningar påverkar programmets sätt att fungera och är inte 
specifika för någon enskild fil.

Så här anger du programinställningar:

1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.

OS X: Välj FileMaker Pro > Inställningar.

2. Klicka på en flik i dialogrutan Inställningar och konfigurera tillvalen.

Du kan även ange inställningar som påverkar en enskild fils standarduppgifter för inloggning, 
layout, ikon, stavningskontroll, texthantering och scripts för att öppna och stänga filen.

Så här anger du filtillval för den aktuella filen:

1. Välj Arkiv > Filtillval.

2. Klicka på en flik i dialogrutan Filtillval och konfigurera tillvalen.



Kapitel 3  
Utforma och skapa lösningar

Detta kapitel förklarar hur du:

1 planerar en FileMaker Pro-lösning

1 definierar och ändrar fält

1 definierar tabeller

1 skapar layouter

1 arbetar med fält, objekt och delar i en layout.

Obs!   Hjälpen innehåller utförlig information och stegvisa anvisningar för hur du använder 
FileMaker Pro.

Planera en lösning 
När du vill skapa en lösning måste du börja med att planera innehållet, strukturen och 
utformningen. Därefter skapar du en databasfil i FileMaker Pro och definierar tabeller och fält.

En välplanerad lösning underlättar konsekvent inmatning och hämtning av data och minskar 
förekomsten av dubblerad information bland olika databastabeller. Tabeller i relationsdatabaser 
samverkar för att rätt information ska vara tillgänglig när du behöver den. Det kan vara bra att först 
planera lösningen på papper. 

Använd dig av de allmänna anvisningarna nedan:

1. Bestäm vilket ändamål lösningen ska ha eller vilket problem du vill lösa. Några exempel är att 
”föra en lista över mina kunder”, ”hantera mina inventarier”, ”betygsätta mina elever” eller 
”arbeta med data på min stationära dator, på min iPad och i en webbläsare”.

Om andra personer kommer att använda lösningen bör du fråga dem vilken information de 
behöver.

2. Fundera över vilken information som ska lagras i databasen. Information kan vanligen indelas 
i övergripande kategorier. För att du ska kunna utforma en effektiv databas är det viktigt att du 
identifierar de här kategorierna på rätt sätt, eftersom du kommer att lagra olika typer och 
mängder av information i de olika kategorierna. En lösning som är avsedd för registrering av 
försäljning kan t.ex. innehålla kategorier som ”kunder”, ”produkter” och ”fakturor”. En databas 
med elevbetyg kan innehålla kategorier som ”elever”, ”klasser” och ”uppgifter”.

3. När du har fastställt de övergripande kategorierna bör du fundera över hur kategorierna hänger 
samman. Det här kan du göra genom att skriva enkla meningar som beskriver hur kategorierna 
samverkar, exempelvis ”kunder beställer produkter” och ”fakturor visar kunders beställningar”. 
Vart och ett av de här paren antyder en relation mellan informationen i den ena kategorin och 
informationen i den andra.
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4. När du har identifierat informationskategorierna kan du börja ordna databasen.

Med databasterminologi kallas sådana informationskategorier för tabeller. Tabeller används för 
att gruppera data som har ett gemensamt element eller ett gemensamt ändamål. Du kan t.ex. 
använda en tabell för att lagra namn och adresser och en annan tabell för att lagra 
transaktionsinformation, t.ex. försäljningsdatum, artikelnummer, styckpris osv.

Databaser är vanligen konstruerade på något av följande tre sätt:

1 En enda tabell i en enda fil. Använd en enstaka tabell om du bara behöver hålla reda på 
information i en kategori, t.ex. namn och adresser.

1 Flera tabeller i en enda fil. Använd flera tabeller om du arbetar med mer komplex information, 
t.ex. elever, klasser och betyg.

1 Flera tabeller i flera filer. Använd flera filer om du behöver använda samma information i flera 
olika databaslösningar. Du kan t.ex. lagra momssatser eller fraktinformation i en separat fil 
om du tänker använda den informationen i mer än en lösning.

Obs!   Använd relationer om du vill dela data mellan tabeller i samma fil eller med tabeller i 
externa filer. Andra databaselement, t.ex. scripts och behörighet, lagras på filnivå och vissa 
komplicerade lösningar fungerar därför bättre med flera filer.

5. Bestäm vilka databastabeller som ska användas och vilken information de ska innehålla och 
därefter vilka fält du behöver.

Tips!   För att göra det lätt att söka i poster och sortera dem skapar du separata fält för förnamn 
och efternamn, titlar (t.ex. VD eller dr) och element i adresser (gatuadress, ort, postnummer och 
land). Genom att dela in informationen i flera fält redan när du matar in den blir det lättare att 
framställa rapporter senare. Om du t.ex. använder separata fält för olika delar av informationen 
om en transaktion, som datum, artikelnummer, kvantitet och styckpris, blir det enklare att 
sammanställa statistikrapporter i slutet av en vecka, en månad eller ett år.

6. Bestäm vilka fält som ska innehålla information som är gemensam för de olika tabellerna.

En databas för ett bageriföretag kan exempelvis innehålla följande tabeller: en kundtabell med 
kunduppgifter, en produkttabell med produktinformation samt en fakturatabell där information 
om beställningar lagras.

Varje tabell har bara ett ämne och alla fält i en tabell beskriver bara det ämnet. I fälten i en post 
i tabellen Kunder lagras t.ex. all information om en kund. Du kan därför tilldela alla kunder ett 
unikt identifieringsnummer. Du lägger endast till ett kundidentifieringsnummer i tabellen om en 
ny kund ska läggas till och ett kund-ID är därför avgörande för att en post ska existera. 
Kundtabellen kan även ha fält för kundens namn, adress och telefonnummer. 
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En produkttabell kan ha fält för ett produktidentifieringsnummer, styckepris för varje produkt samt 
antal enheter på lager. En radposttabell kan ha fält för produkt- och fakturaidentifieringsnummer 
samt namn, styckepris, antal och totalpris för varje såld produkt. En fakturatabell kan ha fält för 
fakturaidentifieringsnummer, orderdatum och säljare.

KundID

Adress

Telefon

Kundnamn

Land

Säljare

Kundtabell

Produkttabell
Radposttabell

Orderdatum

KundID

Orderdatum

Faktura-ID
Faktura-ID

Enhetspris

ProduktID

Antal
Delsumma

Rabatt
Totalkostnad

Produktnamn

Totalt

Totalt i lager

Orderdatum

ProduktID

Enhetspris

Produktnamn

Aktie

Kategori

Fakturatabell

Region

Region

Säljare Rabatt

Totalt i lager

7. Fastställ de matchande fälten i varje tabell och ringa in dem på din plan.

Mer information finns i ”Om matchande fält för relationer” på sidan 88.

KundID

Adress

Telefon

Kundnamn

Land

Säljare

Kundtabell

Produkttabell
Radposttabell

Orderdatum

KundID

Orderdatum

Faktura-ID
Faktura-ID

Enhetspris

ProduktID

Antal
Delsumma

Rabatt
Totalkostnad

Produktnamn

Totalt

Totalt i lager

Orderdatum

ProduktID

Enhetspris

Produktnamn

Aktie

Kategori

Fakturatabell

Region

Region

Säljare Rabatt

Totalt i lager
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8. För varje tabell bestämmer du vilka fält som ska lagra data och vilka som ska användas från 
andra (relaterade) tabeller. 

Med utgångspunkt i ämnet för en tabell kan du se var det är logiskt att lagra information och var 
du ska använda data från en relaterad tabell. Med undantag för matchande fält ska alla fält bara 
förekomma en gång i databasen. Stryk fält som inte är relevanta för tabellens ämne. 

KundID

Adress

Telefon

Kundnamn

Land

Säljare

Kundtabell

Produkttabell
Radposttabell

Orderdatum

KundID

Orderdatum

Faktura-ID
Faktura-ID

Enhetspris

ProduktID

Antal
Delsumma

Rabatt
Totalkostnad

Produktnamn

Totalt

Totalt i lager

Orderdatum

ProduktID

Enhetspris

Produktnamn

Aktie

Kategori

Fakturatabell

Region

Region

Säljare Rabatt

Totalt i lager

9. Fastställ relationerna mellan de olika tabellerna. Dra en linje från varje matchande fält i en tabell 
till motsvarande matchande fält i den relaterade tabellen i din plan.

Det som definierar en relation mellan tabeller är det faktum att de matchande fälten innehåller 
matchande data. 

KundID

Adress

Telefon

Kundnamn

Land

Säljare

Kundtabell

Produkttabell
Radposttabell

Orderdatum

KundID

Orderdatum

Faktura-ID
Faktura-ID

Enhetspris

ProduktID

Antal
Delsumma

Rabatt
Totalkostnad

Produktnamn

Totalt

Totalt i lager

Orderdatum

ProduktID

Enhetspris

Produktnamn

Aktie

Kategori

Fakturatabell

Region

Region

Säljare Rabatt

Totalt i lager

Med hjälp av relationer kan du också gruppera data för att få svar på komplicerade frågor. Du 
kan t.ex. använda relationer för att ta reda på aktuella lagersaldon, försäljningsprognoser och 
andra uppgifter där du måste ta hänsyn till information i flera tabeller. Mer information om 
relationer finns i kapitel 4, ”Arbeta med relaterade tabeller och filer”.

10. Fastställ om du behöver dela databasen med andra användare och hur de i så fall ska få 
tillgång till filen.

Mer information om hur du delar databaser finns i ”Dela databaser i ett nätverk” på sidan 99.

11. Om du utformar en databas som andra ska använda, kan du visa dem din skiss och be dem 
komma med förslag på förbättringar.
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12. Fundera över vem som kommer att använda databasen och om du behöver begränsa 
behörigheten till den. När du skapar databasen tilldelar du behörighet efter behov.

Mer information om konton och behörighet finns i kapitel 6, ”Skydda filer”.

13. Avgör vilka layouter du behöver och planera en separat layout för varje uppgift.

Skapa till exempel separata layouter för att skriva ut på etiketter eller kuvert och för att arbeta 
på en iOS-enhet (t.ex. iPad eller iPhone) eller i en webbläsare.

Mer information om hur du skapar layouter finns i ”Skapa layouter och rapporter” på sidan 54.

14. Skapa ett formulär, t.ex. det som visas nedan, där du kan skriva upp vilka filer och tabeller som 
du behöver samt fält för varje tabell. Räkna också upp de formulär och rapporter som du 
kommer att generera från varje tabell.

Exempel på utformning av en lösning

Projektnamn

Lösningens ändamål

Filnamn för lösningen

Tabellnamn

Fältnamn Fälttyp Kommentarer

Layouter

Tabellnamn

Fältnamn Fälttyp Kommentarer

Namn Användning                   Skärm    Utskrift      iOS       Webben

15. Skapa databasen. 

16. Om du har utformat en databas som andra ska använda kan du be några personer att testa 
den. Åtgärda eventuella problem innan du gör den öppet tillgänglig för andra.

Skapa en FileMaker Pro-fil
Du kan skapa en fil utifrån en färdig lösning i FileMaker Pro – d.v.s. en fördefinierad lösning som 
du kan ändra efter behov. Annars kan du även skapa en fil utan att använda en färdig lösning.

Du kan också skapa en fil genom att kopiera en befintlig FileMaker Pro-fil. Se ”Spara filer” på 
sidan 17.

Skapa en fil utifrån en färdig lösning

1. Välj Arkiv > Ny från den färdiga lösningen.

Du kan även klicka på Ny och välja Ny från färdig lösning på fliken Mina lösningar i 
Startcenter.

2. Markera en lösning och klicka på Välj.

Om inga lösningar visas är det möjligt att de färdiga lösningarna inte har installerats. 
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3. Ange ett namn för filen (välj en annan mapp om så behövs) och klicka på Spara.

Windows: Välj FileMaker-filer i Filformat.

4. Klicka på Spara.

FileMaker Pro skapar filen på din disk och öppnar den. Den fördefinierade lösningen innehåller 
fält och knappar som konfigurerats för vanliga uppgifter, men den innehåller inga data. Du kan 
ändra fält och layouter i färdiga lösningar. Mer information finns längre fram i det här kapitlet.

5. Klicka på Ny post i statusverktygsfältet när du vill lägga till data i filen.

Skapa en ny fil

1. Välj Arkiv > Ny lösning.

Du kan även skapa en ny fil i Startcenter genom att klicka på fliken Mina lösningar, klicka på 
Ny och sedan välja Ny lösning.

2. Ange ett namn för filen (välj en annan mapp om så behövs) och klicka på Spara.

Windows: Välj FileMaker-filer i Filformat. Om du inte skriver in något filtillägg kommer 
FileMaker Pro att lägga till .fmp12 till filnamnet. (Mer information om hur du visar filtillägg finns 
i Windows Hjälp och support.)

FileMaker Pro skapar filen, visar en tom fil i Layoutläge och visar dialogrutan Fältväljare där du 
definierar fält för databasen och lägger till dem i layouten. 

Du kan placera fält på layouten automatiskt genom att välja Lägg till nya fält i aktuell layout 
på fliken Layout i dialogrutan Inställningar innan du definierar fälten.

3. Definiera fälten, dra dem till layouten och stäng sedan dialogrutan Fältväljare.

Detaljerad information om att definiera fält med dialogrutan Fältväljare finns i ”Skapa och ändra 
fält i dialogrutan Fältväljare” på sidan 45.

Du kan ange tillval för fält, t.ex. kontroll eller indexering, när du definierar ett fält eller vid en 
senare tidpunkt. Mer information finns i ”Ange tillval för fält” på sidan 50.

4. Lägg till objekt och andra dekorationer i layouten. 

Mer information finns i ”Arbeta med objekt i en layout” på sidan 66.

5. Spara layouten genom att trycka på Ctrl+S (Windows) eller Kommando-S (OS X). Lämna 
sedan layouten (klicka på Avsluta layout i layoutlisten).

Tänk på följande:

1 Information om att mata in data i fält i bearbetningsläget finns i ”Lägga till och duplicera poster” 
på sidan 22.

1 Information om hur du ändrar layoutens tema finns i ”Arbeta med layoutteman” på sidan 60.

1 Du kan ändra layoutens bredd om du vill ha plats för fler (eller färre) objekt. När du gör en layout 
bredare ser du enklare layoutens kant utan att ändra storlek på fönstret. Om du vill ändra bredd 
på en layout drar du den grå linjen på layoutens högra sida.
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Skapa och ändra fält
När du vill definiera ett nytt fält i databasen ger du det ett namn och väljer en fälttyp. Därefter väljer 
du tillval som avgör hur information ska tolkas, matas in, beräknas, lagras och visas i fältet. Dessa 
egenskaper utgör det som kallas fältdefinitionen.

I detta fält lagras endast siffror

Det här fältet beräknar ett värde 
baserat på ett annat värde i posten 
(”Rabatt” är 20 % av ”Enhetspris”)

I detta fält lagras flera värden

FB11ProduktID

FocacciaProduktnamn

BrödKategori

NormalSmak

70 krEnhetspris

14 krRabatt

Örter

I dessa fält lagras text

Information om hur du anger tillval för fältformat, som styr hur data visas i en layout, finns i 
”Utforma fältinformation i en layout” på sidan 76.

Om att namnge fält
Följ dessa riktlinjer när du namnger fält:

1 Fältnamn måste vara unika. Namnet får innehålla upp till 100 tecken. 

1 Använd beskrivande namn som identifierar innehållet i fältet. Undvik förkortningar, akronymer 
och andra termer som kan verka förvirrande.

1 Använd inte följande symboler eller ord i fältnamnet:

1 , (komma) + – * / ^ & = ≠ > < ≥ ≤ ( ) [ ] } ” ; (semikolon) : (kolon) :: (relationsmarkör) $ 
(variabelmarkör)

1 AND, OR, XOR, NOT eller namnet på en FileMaker Pro-funktion 

1 Inled inte ett fältnamn som ska användas i en beräkningsformel med ett blanksteg, en punkt (.) 
eller en siffra.

1 Använd _ (understreck) i stället för ett blanksteg för att undvika begränsningar för åtgärder med 
ODBC, JDBC, export, webbpublicering och andra åtgärder.

1 Om du utbyter data med ett annat program bör du kontrollera eventuella 
fältnamnsbegränsningar i de filformat som stöds av det andra programmet. 

1 Om du använder ODBC eller JDBC för att dela FileMaker Pro-data måste du undvika att 
använda SQL-nyckelord i fältnamn. 
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Om val av fälttyper
När du definierar ett fält väljer du en fälttyp baserat på den typ av information som fältet kommer 
att innehålla. Fälttypen avgör vilken typ av information som kan matas in och vilka åtgärder 
FileMaker Pro kan utföra med informationen. FileMaker Pro använder fälttypen för att tolka data 
vid olika uppgifter, som sortering av poster och beräkningar.

Text Bokstäver, symboler och siffror som används som text i varje fältrepetition (begränsat av det 
tillgängliga RAM-minnet och hårddiskutrymmet). Index bygger normalt på de första 100 tecknen 
i varje ord eller värde. Textfält får innehålla returtecken.

Numeriskt Värden med upp till 800 siffror eller andra tecken och negativa värden inom motsvarande 
intervall. Numeriska fält kan också innehålla logiska värden (0 eller 1), som t.ex. anger sant, 
falskt, ja eller nej. Numeriska fält får inte innehålla returtecken.

Datum Enbart datum. Gregoriansk (västerländsk) kalender mellan 0001-01-01 och 4000-12-31. 
Ordningen mellan år, månad och dag bygger på systeminställningarna som används när filen 
skapas.

Tid Endast klockslag. Ett tidsfält kan innehålla tim-, minut- och sekunddelen i ett klockslag. 
Ett tidsfält kan innehålla en negativ tidsangivelse, t.ex. -08:40:00.

Tidstämpel Datum och klockslag som hänvisar till en fast punkt i kalendertiden. Exempel: 2014-10-25 
02:39:46.

Container Valfri typ av fil, exempelvis en bild, en PDF eller en multimediefil. Du kan lagra och visa 
alternativ för fältet. Du kan referera till containerfält i beräkningar och statistikfält. Du kan inte 
söka efter eller sortera poster med utgångspunkt i containerfält, men du kan definiera textfält 
som beskriver eller identifierar dem. Sedan kan du söka efter eller sortera poster med 
utgångspunkt i beskrivningen eller identifieringsnumret i textfältet. Filer i containerfält kan 
bäddas in, sparas som referenser eller lagras externt. 

Beräkning Resultatet av en beräkningsformel som använder fältvärden från den aktuella posten eller 
relaterade poster. Formeln kan använda värden i alla fälttyperna. Resultatet kan vara en av 
dessa typer av data: text, numeriskt, datum, tid, tidstämpel eller container.

Statistik Ett värde som åstadkoms genom att fältvärden från mer än en post i samma tabell summeras. 

Välj detta  
i typordning

 
... om fältets data ska bestå av



Statistikfält beräknas utifrån 
värdena i flera poster

Försäljare Artikel Kvantitet Totalpris

David Michaels FB3 1 SEK 29
David Michaels FB4 1 SEK 150
David Michaels FB1 2 SEK 200
David Michaels FB5 3 SEK 525

Summa SEK 904

Sophie Tang FB6 2 SEK 390
Sophie Tang FB7 5 SEK 775
Sophie Tang FB2 2 SEK 450

Summa SEK 1 615

Totalsumma SEK 2 519

Försäljningsra

Beräkningsfält beräknas utifrån värdena i den 
aktuella posten eller relaterade poster

Konfidentiell information, Favoritbageriet juni 2014
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Tänk på följande:

1 Alla fälttyper utom statistikfält kan innehålla ett globalt värde. Mer information finns i ”Om 
indexerings- och lagringstillval” på sidan 52.

1 Använd datumfält för att lagra datum (inte textfält eller numeriska fält). För att undvika 
missförstånd vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. 

1 Använd textfält i stället för numeriska fält för att lagra postnummer, telefonnummer och andra 
värden med inledande nollor eller tecken som bindestreck eller parenteser.

1 Även om du inte kan söka efter eller sortera poster med utgångspunkt i containerfält, kan du 
definiera textfält som beskriver eller identifierar innehållet i containerfältet. Sedan kan du söka 
efter eller sortera poster med utgångspunkt i informationen i textfältet.

Information om hur du ändrar visning av data i textfält, numeriska fält, tidsfält och tidsstämpelfält 
finns i ”Utforma fältinformation i en layout” på sidan 76.

Skapa och ändra fält i dialogrutan Fältväljare
När du skapar en ny fil öppnas filen i layoutläge där en tom layout och dialogrutan Fältväljare 
visas. Använd dialogrutan Fältväljare om du vill definiera filens fält och lägga till eller ändra fälten 
i en befintlig layout. 

Obs!   Fält läggs inte till automatiskt i layouten när du definierar dem i dialogrutan Fältväljare. 
Du kan placera fält på layouten när du definierar dem genom att välja Lägg till nya fält i aktuell 
layout på fliken Layout i dialogrutan Inställningar innan du definierar fälten. 
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1. Om dialogrutan Fältväljare inte är öppen, klickar du på  i layoutlisten i layoutläge. 

Visa dialogrutan Hantera 
databas

Klicka för att lägga till 
ett fält i databasen

Fält visas här när du 
lägger till dem

Ange inställningar för 
position och etiketter på fält 
som dragits till layouten

Sök efter fält Sortera fält

2. I dialogrutan Fältväljare lägger du till, raderar och ändrar fält.

Lägga till ett fält Klicka på Nytt fält. En platshållare Fält skapas i fältlistan, med en tilldelad 
fälttyp. Ange ett namn för fältet när fältet är markerat. Se ”Om att namnge 
fält” på sidan 43.

Ändra fälttyp Klicka på fälttypen och välj en ny fälttyp från listan. Se ”Om val av fälttyper” 
på sidan 44.

Viktigt!   När du ändrar fälttyper kan data raderas permanent utan 
möjlighet till återställning.

Ange alternativ för fältet Högerklicka på fältet och välj Fältalternativ. Se ”Ange tillval för fält” på 
sidan 50.

Radera ett fält Högerklicka på fältet och välj Ta bort fält. 

Du kan ta bort flera fält på samma gång genom att markera fälten, 
högerklicka och välja Ta bort fält. 

Viktigt!   Innan du raderar ett fält bör du kontrollera att du inte behöver 
informationen i fältet.

Ändra namnet på ett fält Windows: Dubbelklicka på fältet och ange sedan att nytt fältnamn.

OS X: Markera fältet, klicka sedan på fältnamnet och ange ett nytt 
fältnamn. 

Sortera fält i listan Klicka på  och välj sedan hur du vill sortera fälten.

Hitta ett fält i en lång lista Skriv fältets namn i sökrutan som finns på den övre delen av dialogrutan 
Fältväljare.

3. Upprepa steg 2 om du vill fortsätta att definiera fält.

För att gör du så här:
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4. När du drar fält till layouten, placeras fälten vertikalt som standard med ledtexten till höger om 
fältet. Du kan ändra dessa inställningar genom att klicka på Alternativ för Dra innan du drar 
fälten till layouten. 

1 Om du vill ändra i vilken position (horisontellt eller vertikalt) fält placeras på layouten, klickar 
du på något av valen vid Fältplacering. 

1 Du kan ange positionen för ledtext genom att klicka på något av valen vid Etiketter.

Efterföljande fält som läggs till i dialogrutan Fältväljare använder de aktuella 
draginställningarna.

Obs!   När du ändrar draginställningarna påverkas inte fält som redan finns på layouten.

5. Markera fälten som du vill placera på layouten och dra dem sedan till layouten.

6. Stäng dialogrutan Fältväljare genom att klicka på stängningsknappen eller trycka på Esc.

Obs!   Information om hur du skapar och ändrar fält i dialogrutan Hantera databas finns i Hjälpen.

Skapa och ändra fält i tabellvy

1. Låt filen vara öppen i bearbetningsläget och klicka på Tabellvy  i layoutlisten.

2. Skapa nya fält eller ändra befintliga fält.

Skapa ett fält Skapa första fältet genom att klicka på Skapa fält i den första 
kolumnrubriken. Sedan kan du skapa flera fält genom att klicka på + i 
kolumnrubriken eller klicka i höger marginal.

Ändra namnet på ett fält Dubbelklicka på kolumnrubriken för fältet och skriv det nya namnet. 
Se ”Om att namnge fält” på sidan 43.

Välj en fälttyp Högerklicka på kolumnrubriken, välj Fält > Fälttyp och välj en fälttyp. 
Se ”Om val av fälttyper” på sidan 44.

Viktigt!   När du ändrar fälttyper kan data raderas permanent utan 
möjlighet till återställning.

Ange tillval för fält Högerklicka på kolumnrubriken och välj sedan Fält > Fältalternativ. 
Se ”Ange tillval för fält” på sidan 50.

Radera ett fält Högerklicka på kolumnrubriken och välj sedan Fält > Ta bort fält.

Viktigt!   Innan du raderar ett fält bör du kontrollera att du inte behöver 
informationen i fältet.

Information om att arbeta med data i tabellvy (till exempel lägga till, radera och sortera poster) 
finns i ”Arbeta med data i tabellvy” på sidan 26.

För att gör du så här:
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Skapa beräkningsfält

1. I layoutläget klickar du på .

2. I dialogrutan Fältväljare klickar du på Nytt fält och anger ett namn för beräkningsfältet.

3. Klicka på fälttypen och välj Beräkning.

4. Välj, om det behövs, en tabell i listan Utför den här beräkningen i kontext i 
beräkningsdialogrutan.

Du behöver bara ange en kontext för en beräkning om du skapar ett beräkningsfält i en källtabell 
som förekommer minst två gånger i relationsdiagrammet. Källtabellen är den tabell som 
definierats på fliken Tabeller i dialogrutan Hantera databas. Det du väljer kan påverka 
beräkningens resultat, särskilt om beräkningen omfattar fält i relaterade tabeller.

5. Skapa en formel för beräkningen.

I sektionen för beräkning klickar du där du vill visa informationen, och gör sedan följande: 
Du kan också skriva formeln i rutan.

En referens till ett fält Dubbelklicka på ett fältnamn i sektionen för fält.

Du kan visa fältnamn från en annan tabell genom att välja en tabell i 
tabellistan.

En matematisk operator eller en 
textoperator

Klicka på en operator i listan till höger om sektionen för beräkningar. 
(Citationstecken och parenteser kopieras till formeln i par, med 
insättningspunkten blinkande i mitten.)

Jämförelse- eller logisk 
operator, eller en exponent

Välj en operator i listan Operatorer.

Ett konstant värde Skriv värdet. 

En konstant kan vara text, siffror, datum eller klockslag. Använd 
datumkonstanter med funktionerna Date och GetAsDate, tidskonstanter med 
funktionerna Time och GetAsTime och tidsstämpelkonstanter med 
funktionerna Timestamp och GetAsTimestamp.

En funktion Dubbelklicka på en funktion i sektionen för funktioner. (En funktion är en 
fördefinierad, namngiven formel som utför en viss beräkning och returnerar 
ett enda, specifikt värde.) Ersätt platshållarparametern med ett värde eller 
uttryck i sektionen för beräkningar.

 

I direkthjälpen finns anvisningar för hur du arbetar med formler samt en referens till alla 
funktioner i FileMaker Pro (sorterade alfabetiskt eller efter kategori).

6. Välj beräkningstillval för fältet. 

Om du vill lägga till ...  gör du så här:



Välj fältreferenser 

Beräkningsruta

Välj operatorer

Välj 
funktioner

Välj en typ av 
beräkningsresultat

Välj indexerings- och 
lagringstillval 

Gör det beräknade fältet repeterat

Välj en tabell 

Beräkna bara om minst ett fält i 
formeln har ett värde

Välj tabellen som beräkningen 
ska göras från Sök efter en funktion

Ange fälttyp för resultatet Välj en datatyp för Beräkningsresultatet är <värde>. Välj rätt typ för 
resultatet. Se ”Om val av fälttyper” på sidan 44. 

Göra ett beräknat fält till ett 
repeterat fält

Välj Antal repetitioner och ange antalet repetitioner (upp till 32 000). 

Förhindra beräkning om alla fält 
i formeln är tomma

Markera Beräkna inte om alla fält i formeln är tomma.

När det här tillvalet är aktiverat utförs inte en beräkning om alla fält som 
används i beräkningen är tomma.
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7. Välj tillval för indexering och global lagring för fältet genom att klicka på Tillval för index, välja 
tillval i dialogrutan Indextillval och sedan klicka på OK.

Se ”Ange tillval för fält” på sidan 50.

8. Stäng dialogrutan Ange beräkning genom att klicka på OK.

9. Dra fältet till layouten.

Obs!   Om din FileMaker Pro-fil hämtar data från externa ODBC-datakällor kan du lägga till extra 
fält för att specificera beräkningar med externa data. Mer information finns i ”Använda extra fält” 
på sidan 50.

Skapa statistikfält
Använd statistikfält för att beräkna värden som delsummor, medelvärden och totalsummor för flera 
poster. Ett statistikfält kan t.ex. visa totalsumman för all försäljning under maj månad i en rapport. 

Använd guiden Ny layout/rapport om du vill skapa en rapport med grupperade data (data i ett 
statistikfält). Se ”Skapa layouter och rapporter” på sidan 54. 

Tips!   Du kan använda Tabellvisning i bearbetningsläget för att snabbt skapa en dynamisk 
rapport som grupperar data efter ett fält, visar delsummor för ett fält eller skapar delsummor 
för varje grupp med data. 

För att gör du så här:
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Värdet i ett statistikfält kan ändras beroende på var du placerar fältet i en layout, hur många hittade 
poster som finns efter en sökning, om posterna är sorterade och vilket läge du använder.

Om du ändrar en layout som innehåller ett statistikfält måste du känna till hur layoutdelar fungerar 
för att få de resultat du vill (se ”Arbeta med layoutdelar” på sidan 78).

1. I layoutläget klickar du på .

2. I dialogrutan Fältväljare klickar du på Nytt fält och anger ett namn för fältet.

3. Klicka på fälttypen och välj Statistik. Ange sedan tillval för statistikfältet.

Använda extra fält
Om din FileMaker Pro-fil hämtar data från externa ODBC-datakällor kan du använda extra fält för 
att visa ej lagrade beräkningar och sammanfattningar utifrån ODBC-data. Eftersom du inte kan 
använda FileMaker Pro för att ändra schemat för en extern ODBC-databas, är extra fält de enda 
fält du kan lägga till i externa tabeller.

Mer information om hur du hämtar och arbetar med SQL-data interaktivt finns i ”Arbeta med externa 
datakällor” på sidan 109. 

Ange tillval för fält
Du kan ange tillval för fält när du definierar ett fält eller vid en senare tidpunkt. Du använder 
dialogrutan Tillval för fält när du vill ange följande tillval för alla fälttyper förutom statistikfält:

1 att mata in standarddata i ett fält

1 att jämföra data med inställda kontrollkrav

1 att skapa ett repeterat fält

1 att skapa ett index

1 lagra containerdata externt

1 att lagra ett globalt värde

1 att ange Furigana-inmatningstillval (endast japanska fält).

En del fälttillval garanterar noggrannheten och konsekvensen i dina data. Om du t.ex. skriver 
Frnkrike i stället för Frankrike i fältet Land, kommer du inte att hitta den posten när du senare 
söker efter alla kunder i Frankrike. Om du vill vara säker på att alla landsnamn skrivs in korrekt, 
kan du definiera en värdelista som innehåller namnet och sedan välja tillvalet Post i värdelista 
för fältet Land. När du sedan matar in data i fältet måste informationen matcha ett värde i listan.

Tänk på följande:

1 Information om hur du anger tillval för statistikfält finns i ”Skapa statistikfält” på sidan 49.

1 För beräkningsfält kan du bara ange indexerings- och lagringstillval.

1 Du kan ange tillval för fält när du arbetar i tabellvy, formulärvy eller listvy.

Så här definierar du tillval för fält:

1. Öppna filen i layoutläge och klicka på .

2. I dialogrutan Fältväljare högerklickar du på fältet och väljer Fältalternativ. 
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3. I dialogrutan Tillval för fält klickar du på en flik.

Mata in ett standardvärde i ett fält för varje 
post automatiskt

Automatiska data

Definiera kontrolltillval för att säkerställa att 
data matas in i ett fält på rätt sätt Ett 
meddelande visas om data matas in på fel sätt

Kontroll

Viktigt!   För att undvika problem vid användning av datum i 
FileMaker Pro bör du alltid ange kontrolltillval för datumfält som 
säkerställer att årtal anges med fyra siffror.

Ange tillval för att indexera fält och lagra 
resultat från beräkningar och ange 
datalagringstillval för containerfält

Lagring

Se ”Om indexerings- och lagringstillval” på sidan 52 och ”Skapa 
beräkningsfält” på sidan 48.

Ange tillval för furiganafält Furigana

Välj tillval för 
inmatning av 

standarddata i fältet

Klicka på 
Automatiska 

data 

Ange tillval för fält automatiskt

Välj kontrolltillval för 
fältet

Klicka på Kontroll 

Kontrolltillval för fält

För att Klicka på
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.

Klicka på Lagring

Välj 
lagringstillvalet 

för fältet

Lagringstillval för alla fälttyper utom för containerfält 

Välj 
lagringsalternativ 

för ett containerfält

Lagringstillval för containerfält

Information om värdelistor finns i ”Konfigurera fält att visa grupper av kryssrutor och andra 
kontroller i en layout” på sidan 74.

Om indexerings- och lagringstillval
FileMaker Pro innehåller tillval för indexering av fält och för lagring av beräkningsresultat. Du kan:

1 Skapa ett index, som är en lista över värdena i ett fält. Ett index påskyndar sökningar, men tar upp 
utrymme på disken. Du kan indexera textfält, numeriska fält, datumfält, tidsfält och tidsstämpelfält. 
Du kan också indexera beräkningsfält om resultatet är text, numeriska värden, datum, tid eller 
tidsstämplar.

1 Lagra beräkningsresultatet i en databas eller låt FileMaker Pro utföra beräkningen bara när det 
behövs (beräkning vars värde inte lagras). Att spara resultatet är snabbare men tar upp mer 
utrymme på disken. Du kan ange lagringstillval för textfält, numeriska fält, datumfält, tidsfält, 
tidsstämpelfält och beräkningsfält.
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1 Ställ in vilket fält som helst (förutom statistikfält) på att dela samma värde för alla poster i en fil 
genom att välja Använd global lagring på fliken Lagring i dialogrutan Tillval för fält. Fält som 
definieras med global lagring kallas också globala fält.

1 Lagra data för ett containerfält på en extern plats, exempelvis i en annan mapp eller katalog på 
den lokala datorn eller på en värddator.

Skapa databastabeller 
Använd databastabeller när du vill ordna och gruppera data som har en gemensam egenskap eller 
princip. Din databas kan innehålla så många tabeller som du behöver för att organisera dina data.

Förutom för lagring av data används tabeller i FileMaker Pro också för att beskriva relationer i 
relationsdiagrammet och de fungerar också som kontext för layouter och vissa beräkningar. I 
FileMaker Pro är kontexten utgångspunkten varifrån beräkningar och scripts påbörjas och en 
relation utvärderas i relationsdiagrammet. 

När du skapar en ny fil skapas den första tabellen och den första layouten automatiskt. Tabellen 
och layouten har samma namn som filen. 

Du skapar ytterligare tabeller i dialogrutan Hantera databas.

1. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Tabeller i dialogrutan Hantera databas.

Skriv ett namn 
på tabellen

Klicka på 
Tabeller

3. Skriv ett namn för tabellen i rutan Tabellnamn och klicka sedan på Skapa.

Du kan byta namn på tabellen eller radera den. Tabeller som du lägger till i en fil visas 
automatiskt i relationsdiagrammet.

4. Fortsätt att definiera tabeller eller klicka på fliken Fält om du vill definiera fält.

Information om relationer, tabeller och relationsdiagrammet finns i kapitel 4, ”Arbeta med 
relaterade tabeller och filer”.
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Skapa layouter och rapporter
Layouterna i FileMaker Pro avgör hur informationen ordnas när du visar, skriver ut, söker efter och 
matar in data och skapar rapporter. Ingen information lagras i layouterna, den bara visas där. 
Layouter kallas ibland för rapporter, speciellt när de skrivs ut. 

Du kan skapa så många layouter som du behöver för en fil (t.ex. olika layouter för datainmatning, 
statistikrapportering eller utskrift av etiketter). Du kan ändra en layouts utformning utan att 
informationen eller andra layouter i filen påverkas. Layouter kan innehålla vissa fält och utesluta 
andra. Om du ändrar data i ett fält (i bearbetningsläget) visas ändringarna i samma fält för samma 
post i alla layouter i filen.

Fält: använd för 
inmatning och visning 

av data

Layout-menyn

Lägesmenyn Knappar: använd för att 
automatisera vanliga uppgifter

Layouttext: använd för 
titlar, kolumnrubriker, 

ledtexter, instruktioner 
och standardbrev

Delar: använd 
navigeringsdelar, 

sidhuvud, sidfot, huvuddel 
och statistikdelar när du 

vill dela upp en layout i 
områden efter syfte

När du skapar en fil (utan att använda en färdig lösning) skapar FileMaker Pro automatiskt en 
layout för den första tabellen i filen och för varje ny tabell som innehåller fält.

Du skapar ytterligare layouter genom att växla till layoutläge och använda guiden Ny 
layout/rapport, som hjälper dig att skapa en layout enligt de tillval som du väljer. Layouttyperna 
kan användas för olika saker, t.ex. för att visa en datainmatningsskärm eller för att skriva ut en 
beräknad försäljningsrapport eller adressetiketter. Du kan sedan anpassa varje layout genom att 
använda designverktygen i layoutläget.

Viktigt!   FileMaker Pro beaktar information om den valda enheten, skrivaren, och utskriftsformat 
när programmet beräknar marginaler och andra mått på layouten. Skrivarinställningar och 
utskriftsinställningar beror på vilken skrivare och vilket systemprogram som du använder. 
Mer information finns i dokumentationen till skrivaren och systemet.
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Tänk på följande:

1 Om du utformar lösningar som ska användas med FileMaker Go eller FileMaker WebDirect, bör 
du läsa utformningsriktlinjerna i FileMaker Go Utvecklingshandbok och Guide för 
FileMaker WebDirect.

1 Om du tänker skriva ut den nya layouten i liggande orientering eller på papper med 
specialstorlek, väljer du Arkiv > Utskriftsformat (Windows) eller Arkiv > Skrivarinställningar 
(OS X) i bearbetningsläget eller layoutläget, kontrollerar orienteringen och 
pappersinställningarna och klickar på OK. Om du ändrar inställningarna för utskriftsformat 
påverkas alla andra layouter i den aktuella filen och du kan därför behöva ändra inställningarna 
senare för att kunna skriva ut andra layouter på rätt sätt.

1 Du kan lätt hantera layouter och layoutmappar i filen med hjälp av dialogrutan Hantera layouter. 
Du kan till exempel lägga till, radera och duplicera layouter och mappar, öppna flera layouter 
och ändra visningsordningen för layouter och mappar på snabbmenyn Layout.

Så här skapar du en layout:

1. I layoutläget klickar du på Ny layout/rapport i statuslisten. 

Annars kan du välja Arkiv > Hantera > Layouter i bearbetningsläget och sedan klicka på Ny.

Du ser guiden Ny layout/rapport som hjälper dig att skapa en layout. Under tiden som du gör 
dina val visas ytterligare tillval. Om du till exempel väljer Anpassad enhet kan du ange bredd 
och höjd för enheten. För vissa layouttyper, som etiketter, kuvert och rapporter, visas ytterligare 
paneler.

2. Om filen har flera tabeller, väljer du en tabell vid Visa poster från. 

3. Vid Layoutnamn anger du ett namn för layouten.

4. Välj den typ av layout du vill skapa.

Se ”Om layouttyper”, nedan för en beskrivning av varje layouttyp.

5. Beroende på vilken layouttyp du väljer kan ytterligare alternativ bli tillgängliga.

Visa ett hjälpavsnitt som förklarar valmöjligheterna 
i den aktuella panelen

Windows: Tryck på F1 (Windows) eller Kommando-? (OS X).

Om layouten du skapar har extra paneler (exempelvis för 
etiketter, kuvert eller rapporter), kan du även klicka på  
(Windows) eller  (OS X) för information om dessa 
paneler.

Godkänna inställningarna i panelen och fortsätta 
till nästa panel (tillgängligt för etikett-, kuvert- och 
rapportlayouter)

Klicka på Fortsätt eller Nästa.

Godkänna inställningarna i panelen, men gå tillbaka 
till föregående panel (tillgängligt för etikett-, kuvert- 
och rapportlayouter)

Klicka på Föregående.

Stänga guiden utan att spara några tillval Klicka på Avbryt.

6. När du är färdig med dina val klickar du på Slutför för att skapa layouten.

7. För layouter som utformats för datorer eller pekenheter kan du lägga till fält i layouten. 

Se ”Skapa och ändra fält” på sidan 43. 

För att gör du så här:
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Tänk på följande:

1 Du kan använda verktygen och kommandona i layoutläget för att anpassa layouten ännu mer. 
Se ”Arbeta med objekt i en layout” på sidan 66 och ”Arbeta med fält i en layout” på sidan 72.

1 Om du klickar på Slutför i den första panelen i guiden Ny layout/rapport utan att välja en 
layouttyp skapas en tom layout. En tom layout innehåller inte några fält och du lägger till fält i 
layoutläge. En tom layout är en bra utgångspunkt för komplicerade layouter (till exempel en 
datainmatningsskärm eller ett standardbrev).

1 Varje layout du skapar tilldelas ett layouttema. Om den nya layouten är av samma typ (dator, 
pekenhet eller skrivare) som den aktuella layouten, tilldelas den nya layouten samma tema. Om 
den nya layouten är av en annan typ, tilldelas den det lämpliga standardtemat. Se ”Arbeta med 
layoutteman” på sidan 60.

Om layouttyper
Du kan använda guiden Ny layout/rapport för att skapa olika layouttyper, som beskrivs nedan. 

Dator

Datorlayouter är utformade för att kunna visas på de flesta bärbara och stationära datorskärmar. 
När du har valt Dator väljer du i vilken vy du vill visa layouten (formulärvy, listvy eller tabellvy), eller 
så kan du skapa en rapport (se ”Rapport” nedan). När du har avslutat guiden lägger du till fälten 
och eventuella layoutobjekt och dekorationer i layouten.

Standardtemat för datorlayouter är Upplyst.

Mobil enhet

Layouter för mobila enheter är utformade för att användas med tryckkänsliga inmatningsenheter, 
t.ex. iPad, iPad mini eller iPhone eller med en enhet med mått som du kan anpassa i guiden. När 
du har valt Mobil enhet väljer du i vilken vy du vill visa layouten. Du kan också välja orientering – 
liggande eller stående – för layouten. För anpassade enheter kan du ange layoutens bredd och 
höjd. När du har avslutat guiden lägger du till fälten och eventuella layoutobjekt och dekorationer 
i layouten.

Standardtemat för layouter för mobila enheter är Upplyst – Touch.

Skrivare

Skrivarlayouter är utformade för utskrifter av data på etiketter (horisontella eller vertikala), kuvert 
och i rapporter. Tillvalen för skrivarlayouter beskrivs nedan.

Standardtemat för skrivarlayouter är Upplyst utskrift.
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Etiketter

Använd en etikettlayout när du vill ordna de fält du väljer att skriva ut på fördefinierade 
standardetiketter. (Storlekar för ett stort antal standardetiketter följer med FileMaker Pro.) 
Om etikettypen inte finns tillgänglig kan du ange egna etikettstorlekar. 

Du kan endast skriva ut (eller förhandsgranska) data. Du kan inte lägga till information. (Använd 
en annan layouttyp för att ange eller söka efter data.)

Etiketter i layoutläge

Etiketter i granskningsläge

 

Mer information om hur du skapar en etikettlayout och skriver ut på etiketter finns i ”Skriva ut 
etiketterna eller kuvertet” på sidan 59.

Vertikala etiketter

Med layouten Vertikala etiketter roteras asiatisk text och helbreddstecken så att etiketterna kan 
användas vertikalt.

Mer information om vertikalt skrivformat finns i ”Utforma fält och text för vertikalt skrivformat” på 
sidan 77.
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Kuvert

Använd en kuvertlayout om du vill skriva ut de fält du väljer på ett affärskuvert av standardstorlek 
(”nr 10”). Du kan endast skriva ut (eller förhandsgranska) data. Du kan inte lägga till information. 
(Använd en annan layouttyp för att ange eller söka efter data.)

Mer information om hur du skapar en kuvertlayout och skriver ut på kuvert finns i ”Skriva ut 
etiketterna eller kuvertet” på sidan 59.

Rapport

Med guiden Ny layout/rapport kan du definiera olika rapportformat. Du kan skapa en rapportlayout 
med enkla rader och kolumner med data (tidigare en fördefinierad layouttyp som kallades 
listvisningslayout), eller en komplex rapport med data grupperade efter angivna värden med 
delsummor och totalsummor.

Du kan även gruppera poster genom att sortera data efter valda fält. Du kan därefter delsummera 
information i dessa grupper (t.ex. gruppera försäljningsdata efter region och sedan beräkna 
delsumman för försäljningen i varje region).

När du skapar en rapportlayout i guiden kan du välja att:

1 inkludera delsummor och totalsummor i rapporten

1 lägga till sidhuvud och sidfot med statisk text (till exempel företagets namn), dynamisk text 
(till exempel sidnummer eller dagens datum) eller en bild (till exempel företagets logotyp)

1 gruppera poster genom sortering; du kan sedan beräkna en delsumma eller delsummera 
information i grupperna (till exempel gruppera försäljningsdata efter region och sedan 
beräkna delsumma för försäljningen i varje region)

1 spara information i ett script för att köra rapporten på nytt (till exempel byta till rapportlayout 
och sortera informationen)

Du kan ändra vilket som helst av dessa tillval efter att du har avslutat guiden. 

Skapa etikett- och kuvertlayouter
När du skapar en etikettlayout eller en vertikal etikettlayout i FileMaker Pro, får du måtten för ett 
antal standardetikettyper och koderna för dem (t.ex. Avery 4014). Om etikettypen inte finns 
tillgänglig kan du ange egna etikettstorlekar.
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Etikettlayouter och kuvertlayouter använder merge-fält, vilka är platshållarfält som endast 
används vid visning och utskrift. Du kan inte mata in några data i merge-fält. Merge-fält utvidgas 
och förminskas så att de rymmer informationen och inte tar upp något utrymme om de är tomma. 
(Se ”Om merge-fält” på sidan 75.)

Konfigurera layouten

1. I layoutläget klickar du på Ny layout/rapport.

Guiden Ny layout/rapport visas. Om du vill visa den elektroniska hjälpen när du använder 
guiden, trycker du på F1 (Windows) eller Kommando-? (OS X) i varje panel.

2. Välj en tabell och ange ett namn för layouten.

3. Välj Skrivare och välj sedan antingen Etiketter (för data som utläses horisontellt, uppifrån och 
ned) eller Vertikala etiketter (för data som utläses vertikalt, från höger till vänster). 

Om du vill ha en kuvertlayout, väljer du Skrivare, sedan Kuvert och klickar på Fortsätt. 
Gå sedan vidare till ”Välja och formatera merge-fälten” nedan.

4. Klicka på Fortsätt.

5. I panelen Ange etikettlayout anger du storleken på brevetiketterna:

1 Om du vill använda fördefinierade mått som baseras på vanliga etikettyper, väljer du koden 
som matchar dina etiketter i Använd etikettmått för. (Den här informationen står på 
förpackningen som etiketterna levererades i.) 

1 Om du vill ange dina egna mått för etiketter markerar du Annan storlek och ange värden för 
Etiketter i bredd, Bredd och Höjd för att ange anpassade mått. Mät de oanvända 
marginalerna för etikettpapperet. Välj sedan Fasta marginaler och skriv in värden för 
Upptill, Nedtill, Vänster och Höger.

6. Klicka på Nästa.

Välja och formatera merge-fälten

1. I nästa panel dubbelklickar du i listan Tillgängliga fält på det första fält vars data du vill ha på 
etiketterna eller kuvertet.

<<fältnamn>> visas i området Etikettinnehåll eller Kuvertinnehåll. Hakparenteser indikerar 
att detta är ett merge-fält, och fältdata visas för och skrivs ut på etiketterna eller kuverten.

Välj tabellen från Tillgängliga fält för att inkludera fält från relaterade tabeller.

2. Fortsätt att markera fält.

3. Inkludera alla skiljetecken, mellanslag och radbrytningar (för att placera ett merge-fält på nästa 
rad) som du vill skriva ut. 

4. Klicka på Slutför.

Skriva ut etiketterna eller kuvertet

1. Sätt in etiketterna eller kuvertet i skrivaren.

2. Välj Arkiv > Skriv ut, ange tillval och klicka på Skriv ut.
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Tänk på följande:

1 Om du vill ange hur etiketterna ska skrivas ut på sidan väljer du Layouter > Tillval för layout 
och klickar på fliken Utskrift. Välj sedan antalet kolumner (etiketter) tvärs över och i den riktning 
i vilken du vill skriva ut etiketterna, och ställ in anpassade sidmarginaler om det behövs.

1 Du kan behöver justera dina skrivarinställningar för att skriva ut etiketterna korrekt. Välj Arkiv > 
Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (OS X).

Arbeta med layoutteman
Använd FileMaker Pro-teman om du vill förbättra utseendet på en layout eller rapport och om du 
vill ge alla dina layouter ett enhetligt utseende. Ett tema påverkar layoutens egenskaper, t.ex. 
bakgrundsfärg, fältramar och bakgrund samt textattribut i och utanför fälten. Ett tema ändrar inte 
placeringen av eller innehållet i fält eller objekt. Du kan byta tema i en befintlig layout i layoutläget. 

Så här byter du tema i en layout: 

1. Visa layouten.

2. I layoutläget väljer du Layouter > Ändra tema, eller klickar på  i layoutlisten.

3. Välj ett tema från den aktuella filen i listan Layoutteman eller importera ett tema från en annan 
FileMaker Pro-fil.

Du kan importera ett tema genom att klicka på Importera teman, välja filen som innehåller 
temat som du vill importera och klicka på Öppna. Markera teman i dialogrutan Importera teman 
och klicka på OK. Välj sedan ett tema från listan Layoutteman.

Välj ett tema från 
en kategori

Importera ett tema 
från en annan 

FileMaker Pro-fil

Du ser en 
förhandsvisning av 
det valda temat

4. Klicka på OK om du vill använda det valda temat i den aktuella layouten.
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Tänk på följande:

1 När du byter tema i en layout används det nya temats attribut på layoutens alla objekt, med 
undantag för följande:

1 Typsnittet och teckenstorleken från den ursprungliga layouten eller temat.

1 Knappar som skapats med tidigare FileMaker Pro-versioner än version 12 behåller sin 
ursprungliga formatering.

1 Objekt på layoutbakgrunden som har en bild som fyllning, eller layoutbakgrunder som har en 
bild som fyllning, bibehåller bilden.

Välj en åtgärd som du 
vill utföra på valt 

tema

Teman som används i 
den aktuella filen

Antal layouter som 
använder varje tema

1 Du kan behöva ändra storlek på layoutdelar och andra layoutobjekt för att layouten ska visas 
korrekt när du byter tema.

1 Om layouten du skapar ska användas med FileMaker Go, väljer du ett av skiftningstemana.

1 Om layouten du skapar ska skrivas ut, väljer du ett av utskriftstemana.

1 Om du gör många ändringar i format och tänker spara dem som ett anpassat tema, kan du börja 
med temat Minimalist eller temat Minimalist Touch som inte har några anpassade format.

1 Layoutobjektens, layoutdelarnas och layoutbakgrundens format styrs av layoutens tema. Om 
de färdiga temana inte innehåller de format som du vill ha, kan du skapa och använda ett 
anpassat tema. Se nästa avsnitt, ”Arbeta med format för layoutobjekt, delar och bakgrunder”.

1 Du kan se vilka teman som används i filen eller importera teman från andra filer via Arkiv > 
Hantera > Teman.

Arbeta med format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
Varje layouttema innehåller standardformat för de objekt och layoutdelar som du skapar medan 
du använder temat. Formaten ger objekten och delarna på en layout ett konsekvent utseende. 
De gör också att du slipper ange formateringsattribut på nytt varje gång du skapar ett nytt objekt 
eller en ny del. Ett tema innehåller också ett standardformat för layoutbakgrunden.

Några teman innehåller ytterligare standardformat för vissa objekt. I objekt med flera komponenter 
har varje komponent ett separat format. Till exempel har portaler ett Portal-format som formaterar 
hela objektet och ett Portal: Rader-format som endast formaterar portalens rader. 
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Du kan ändra standardformat eller utforma nya format och spara dem så att de kan användas i 
den aktuella layouten. När du redigerar och sparar formateringsattribut för format som används 
på flera objekt eller layoutdelar, tillämpas ändringarna på samtliga objekt och delar på den aktuella 
layouten som använder dessa format. 

Du kan också skapa nya format med anpassade namn som du sedan kan använda på objekt, 
layoutdelar eller layoutbakgrunden i den aktuella layouten. Format som du ändrar och sparar, eller 
anpassade format som du skapar, tillämpas endast på den aktuella layouten. 

Du kan använda de anpassade formaten på andra layouter genom att spara formaten i ett tema. 
Du kan spara anpassade format i FileMaker Pro-teman eller så kan du skapa nya anpassade 
teman.

Använd fliken Format i Granskaren för att visa och använda definierade format.

Namn på aktuellt tema

Format som sparats i 
aktuellt tema

Objekttyp

Klicka om du vill 
skapa eller ändra 
format
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Använd fliken Utseende i Granskaren för att skapa och ändra format och teman. 

En grå pil visar att alla format har s
temat

Ange format för fyllning, linjer 
och hörnradie

Ange effekter för skuggor 
och objektpadding

En röd pil visar att 
formatändringar har gjorts, men 
ännu inte sparats på layoutnivåObjekttyp 

Objektläge 

Detaljerad information om att arbeta med format för layoutobjekt, layoutdelar och 
layoutbakgrunder och om att spara format i teman finns i Hjälpen.

Konfigurera en layout för utskrift av poster i kolumner
Du kan konfigurera en layout för utskrift (eller granskning) av poster i kolumner, till exempel för ett 
adressregister. När du har valt att poster ska skrivas ut i kolumner skrivs alla fältvärden (och 
etiketter, om du har valt det) för en post ut tillsammans i ett block (ungefär som på en etikett). 
Därefter skrivs alla värden för följande post ut tillsammans osv. Flera kolumner visas bara i 
layoutläget och granskningsläget och när du skriver ut (inte i bearbetningsläget eller sökläget). 
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Du kan välja att ordna kolumner tvärs över sidan (horisontellt) eller uppifrån och ned (vertikalt).

Vertikalt

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

5

7

2

4

6

8

Horisontellt

Konfigurera kolumner i en layout 

1. Välj skrivare och tillval för utskriftsformat eller skrivarinställningar.

FileMaker Pro beaktar information om den valda skrivaren och utskriftsformat när programmet 
beräknar marginaler och andra mått på layouten.

2. Skapa en layout eller välj en layout på snabbmenyn Layout i layoutläget.

Det är enklast att börja med en tom layout eller med en layout utan några objekt i huvuddelen.

3. Välj Layouter > Tillval för layout.

4. I dialogrutan Tillval för layout klickar du på fliken Utskrift, markerar Ställ upp i <värde> 
kolumner, väljer tillval för kolumnerna och klickar på OK.

Ange antalet kolumner Ange ett tal mellan 1 och 99 vid Ställ upp i <värde> kolumner.

Ordna poster tvärs över sidan (från vänster 
till höger, en rad åt gången)

Välj Horisontellt. 

Använd detta tillval för rapporter som t.ex. etiketter, om du vill 
använda så få rader som möjligt och spara etikettpapper.

Ordna poster vertikalt (uppifrån och ned, en 
kolumn åt gången)

Välj Vertikalt.

Använd detta tillval för rapporter av typen kataloger, där du läser 
uppifrån och ned, kolumn för kolumn.

5. I layouten visas vertikala linjer som anger kolumner. 

För att gör du så här:
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6. Placera eller ordna fält och andra layoutobjekt i exempelkolumnen till vänster.

Använd merge-fält eller packade fält och objekt om du vill få plats med mer information i en 
kolumnbredd. Med någon av dessa två funktioner kan fält sträcka sig in i det grå området av 
den andra kolumnen och tomt utrymme i fält tas bort när du visar eller skriver ut information. 

Exempelkolumn

Ändra kolumnbredden 
manuellt genom att dra

Ändra bredd på kolumnerna
Kolumnernas inledande bredd beräknas med utgångspunkt i pappersstorlek, orientering och 
eventuella marginaler som du har angett. Gör något av följande om du vill ändra kolumnbredden:

Justera bredden på kolumnerna 
interaktivt

Dra i högerkolumnens gränslinje (den vertikala streckade linjen i den högra 
kanten av exempelkolumnen). Om du breddar kolumnen visas ett grått område 
som indikerar ett spaltmellanrum som inte kommer att skrivas ut.

Mäta och justera bredden på 
kolumnerna efter exakta mått

Klicka på Granskare  i layoutlisten. Klicka på Position. Placera pekaren 
över högerkolumnramen, håll ned musknappen (var noga med att inte dra 
kolumnbredden) och läs av kolumnvärdet Bredd i storleksområdet. 

Om du ändrar antalet kolumner justeras bredden på kolumnerna automatiskt, så att de passar 
bredden på den valda pappersstorleken, exklusive fasta marginaler. Du kan behöva justera fält så 
att de passar inom exempelkolumnen.

För att gör du så här:
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Arbeta med objekt i en layout
Ett objekt är ett separat element, dvs. ett fält, ett textblock, ett bildobjekt (t.ex. en oval eller en 
importerad bild), en knapp, en knapprad, en portal (för visning av rader med relaterade poster), 
en flikkontroll eller glidkontroll, en flytande fönster-knapp med tillhörande flytande fönster, ett 
diagram eller en webbvisare. Du kan markera, flytta, radera, kopiera och utforma objekt eller 
ändra dem på andra sätt. Placera objekt i en layout för att förbättra dess design. 

För varje typ av objekt som du jobbar med, använder du specifika verktyg i statuslisten.

Statuslist i layoutläge (Windows)

Statuslist i Layoutläge (OS X)

Obs!   Om verktygsfältet inte visas överst i dokumentfönstret, kan det bero på att statusområdet är 
dolt. Se till att befinner dig i layoutläget och klicka sedan på kontrollknappen för 
statusverktygsfältet  i dokumentfönstrets nedre vänstra hörn (eller välj Visa > 
Statusverktygsfältet).

Ordna data med panelkontroller och flytande fönster
Flikkontroller, glidkontroller och flytande fönster är användbara när du vill ordna data. Du kan till 
exempel skapa flikpaneler för olika produktkategorier. 

Flikkontroll

Klicka på en flik om du vill visa en annan flikpanel

Flikpanel

Flikkontroll i bearbetningsläget

1 Skapa en flikkontroll genom att välja Sätt in > Flikkontroll eller klicka på Verktyget 
Flikkontroll  i layoutläget. 



Glidkontroll

Klicka på en punkt om du vill visa en annan glidpanel

Glidpanel

Glidkontroller i Bearbetningsläge

Flytande fönsterKnapp för flytande 
fönster – klicka för att 
öppna det flytande 
fönstret

Knapp för flytande fönster och ett flytande fönster i bearbetningsläge
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1 Skapa en glidkontroll genom att välja Sätt in > Glidkontroll eller klicka på Verktyget 
Glidkontroll  i layoutläget.

1 Skapa ett flytande fönster genom att välja Sätt in > Flytande fönster-knapp eller klicka på 
Verktyget Knapp för flytande fönster  i layoutläget. 
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Utforma objekt med Granskaren
I layoutläget kan du visa och ändra inställningar för objekt med Granskaren. Det finns en flik för 
varje typ av utformning. Placera pekaren över tillvalen på varje flik så visas en beskrivning av dem.

Så här öppnar du Granskare:

Klicka på flikarna för att 
utforma olika aspekter av ett 
objekt

Ange inställningar för ett 
objekts position i layouten

Förankra objektet vid fönstrets 
övre, undre, vänstra eller högra 

sida (i bearbetnings- eller sökläge) 
eller vid den vänstra eller högra 

sidan (i granskningsläge eller vid 
utskrift)

Välj inställningar för ett objekts 
relativa position och för att 
ändra storlek på ett objekt

Välj inställningar för att 
skriva ut och granska 

objekt

Ange inställningar för att arbeta 
med stödrastret

1 Klicka på Granskare  i layoutlisten.

1 Välj Visa > Granskare.

Det är lättare att arbeta med en layout om du har flera Granskare-fönster öppna. Du kan till 
exempel visa fliken Data i ett Granskare-fönster och fliken Utseende i ett annat Granskare-fönster 
och ha tillgång till tillvalen på båda flikarna. Om du vill öppna ytterligare ett Granskare-fönster 
väljer du Visa > Ny granskare.
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Använda verktyg för att placera objekt exakt
I FileMaker Pro finns flera verktyg till hjälp för att skapa objekt, ändra storlek och form på objekt 
efter exakta mått eller placera objekt i layoutläget.

Du kan visa eller dölja sidbrytningar i layoutläget genom att välja Visa > Sidbrytningar.

Obs!   Information om hur du använder Granskare för att placera objekt finns i Hjälpen.

Linjaler

När du visar linjalerna visas en horisontell och en vertikal linjal längs layoutens kanter. När du 
flyttar pekaren i layouten visas pekarens position med hjälp av hjälplinjer på varje linjal. 

1 Om du vill visa linjaler i layoutläget väljer du Visa > Linjaler.

1 Dölj linjalerna genom att välja Visa > Linjaler igen.

Stödraster

När stödrastret visas ser du ett flertal horisontella och vertikala linjer som korsar varandra och som 
inte skrivs ut. Med stödrastret justeras de objekt som du skapar, storleksändrar, flyttar eller 
placerar. Tack vare att objekt ”fäster” på rastret kan du skapa och redigera objekt med större 
precision. Stödlinjer justeras när du byter måttenhet.

Gör något av följande om du vill visa eller dölja stödrastret:

1 Klicka på fliken Position i Granskaren. Markera eller avmarkera Visa stödraster i området 
Stödraster.

1 Välj Visa > Stödraster > Visa stödraster. Om du vill dölja stödrastret väljer du Visa stödraster 
igen.

Stödlinjer

Med hjälp av stödlinjer kan du justera objekt med samma layout och i flera layouter.

1 Skapa vertikala stödlinjer genom att dra utåt från den vertikala linjalen. 

1 Skapa horisontella stödlinjer genom att dra nedåt från den horisontella linjalen. 

Om linjalen inte visas väljer du Visa > Linjaler. 
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Dynamiska guider

När du drar ett objekt i en layout för att flytta, placera eller ändra storlek på det visas dynamiska 
guider i vid objektet så att du kan redigera det med större precision. Dynamiska guider fäster även 
vid objektens över- och underkanter samt mittpunkter när du flyttar, placerar eller ändrar storlek 
på dem.

Dynamiska 

 

Dynamiska guider visas också när du använder tangentbordet för att flytta objekt, men de fäster 
inte vid objekt när du flyttar dem på det här sättet.

Så här använder du dynamiska guider:

1 Om du vill aktivera dynamiska guider väljer du Visa > Dynamiska guider.

1 Om du vill inaktivera dynamiska guider väljer du Visa > Dynamiska guider igen.

Skärmupplösningsschabloner 

Du kan visa stödlinjer som gör det enkelt att utforma perfekta layouter för iPad, iPhone och vanliga 
skärmupplösningar. Du kan även skapa skärmupplösningsschabloner med anpassade storlekar.

Du kan visa en skärmupplösningsschablon genom att klicka på pilen på 
Skärmupplösningsschablon  i layoutlisten och sedan välja en storlek i listan. Det går bra att 
visa flera skärmupplösningsschabloner samtidigt i samma layout. Om du vill skapa en 
skärmupplösningsschablon väljer du Anpassad storlek i menyn. 

Stödlinjer

Skärmupplösnin
-gsschablon

Linjaler
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Markera objekt
När du vill arbeta med ett objekt i en layout markerar du det i layoutläge. Det finns små fyrkanter, 
eller handtag, runt om det markerade objektet.

Handtag runt om ett markerat 
objekt

Obs!   Om objektets markeringshandtag visas som  är objektet låst och kan inte ändras.

Om du vill markera ett objekt klickar du på Markeringsverktyget  i statusverktygsfältet. 
Pekaren ändras då till en pil. Gör sedan något av följande.

Ett objekt Klicka på objektet med pilpekaren. (Om objektet är genomskinligt klickar du på dess kant.)

Flera objekt på en gång Skapa en markeringsruta som omger objekten genom att dra pilpekaren. Markeringsrutan 
behöver inte omge objekten fullständigt. Du kan undvika att objekt markeras delvis genom 
att trycka på Ctrl (Windows) eller 2 (OS X) medan du drar.

Du kan också hålla ned Skift medan du klickar på varje objekt. 

Alla objekt i layouten Välj Redigera > Markera allt.

Alla objekt av samma 
typ (t.ex. all text eller 
alla rektanglar) 

Klicka på verktyget för den typ av objekt som du vill markera och välj Redigera > Markera 
allt. Det går inte att markera knappar med den här metoden.

Använd annars pilpekaren och klicka på ett fält, tryck på Skift (Windows) eller Alt (OS X) 
och välj Redigera > Markera allt (Windows) eller Markera samma (OS X).

Alla fält Använd pilpekaren och klicka på ett fält, tryck på Skift (Windows) eller Alt (OS X) och välj 
Redigera > Markera allt (Windows) eller Markera samma (OS X).

En portal Klicka med pilpekaren på portalens kantlinje eller i något annat område i portalen som inte 
innehåller något fält eller objekt.

Andra typer av objekt Se Hjälpen.

Om du vill avmarkera markerade objekt, klickar du på ett tomt område i layouten eller på något av 
verktygen i statusverktygsfältet. Du kan också trycka på Skift och klicka på markerade objekt.

Om du vill markera ... ... gör du så här i layoutläget



Kapitel 3  |  Utforma och skapa lösningar 72

Arbeta med fält i en layout
När du har lagt till fält i en fil kan du placera fälten på en layout, ta bort fält, ange 
kontrollinställningar för data som matas in i fält samt ange ett visningsformat för data. 

Fält i en layout är objekt som du kan markera, flytta och ändra storlek och form på. I layoutläget 
visas varje fält med sitt fältnamn, utformat med fältets attribut för typsnitt, storlek, stil, gruppering, 
radavstånd och färg. Alla fält utom containerfält visar baslinjer för text för att ange var 
informationen visas i bearbetningsläget och för att hjälpa dig att justera fält inbördes. 

Fält som visar 
fältnamn

Baslinje för 
text

Ledtext

Obs!   Så länge du inte har raderat ett fält från databasen, finns det fortfarande kvar i databasen, 
även om fältet inte visas på layouten, och dess data kan användas i beräkningar och statistik.

Placera och radera fält i en layout
Du kan placera ett fält var som helst i vilken layout som helst, hur många gånger du vill. (Men du 
kan bara placera ett fält som du har definierat. Mer information finns i ”Skapa och ändra fält” på 
sidan 43.)

Du får olika resultat om du placerar samma fält på olika platser i layouten. Till exempel:

1 Lägg till samma statistikfält i en delsummadel om du vill beräkna summan för varje grupp av 
sorterade poster eller i en totalsummadel om du vill beräkna totalsumman för alla poster i en 
tabell.

1 Lägg till ett fält i sidhuvudet eller sidfoten om du vill upprepa data från den första posten eller den 
sista posten på sidan som ett sidhuvud eller en sidfot. (Du kan t.ex. lägga till fältet Efternamn i 
sidhuvudet i en katalog.)

1 Lägg till samma relaterade fält direkt i en layout om du vill se fältets värde i den första relaterade 
posten eller i en portal om du vill visa värden från mer än en relaterad post. (En portal är ett 
layoutobjekt som visar poster från relaterade tabeller.)
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Placera ett fält i en layout

1. Välj layouten på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Gör något av följande:

1 Dra ett fält från Fältverktyget  i statusverktygsfältet till layouten. När du drar fältet till 
layouten visas en kantlinje och textbaslinjer som hjälper dig att justera fältet efter andra 
objekt i layouten. Släpp musknappen när fältet befinner sig på önskad plats. 

1 Du kan visa fältdata i en redigeringsruta eller nedrullningsbar lista, en snabbmeny, en 
uppsättning kryssrutor eller alternativknappar, eller en nedrullningsbar kalender genom att 
klicka på pilen bredvid verktyget Fält/kontroll  (Windows) eller klicka på och hålla ned 
verktyget Fält/kontroll  (OS X) och sedan välja vilken typ av fält eller kontroll du vill 
lägga till på layouten. Rita fältet genom att flytta hårkorspekaren. Om du vill utforma och välja 
en värdelista för fältet, se ”Konfigurera fält att visa grupper av kryssrutor och andra kontroller 
i en layout” på sidan 74.

1 Klicka på  i layoutlisten. Se ”Skapa och ändra fält i dialogrutan Fältväljare” på 
sidan 45.

Obs!   Om du placerar ett relaterat fält i en portal ska du placera det på den första raden i 
portalen. Kontrollera att alla fält i portalen hämtas från den relaterade tabell som portalen har 
konfigurerats för att visa poster från. 

3. Välj sedan fältet som du vill placera i dialogrutan Fält. 

Markera fältet 
du vill lägga till

Markera rutan om du vill 
att fältnamnet ska 

användas som ledtext 

Om du vill lägga till ett 
fält från en annan 

tabell väljer du den 
tabellen

Klicka om du vill visa 
dialogrutan Hantera 
databas

Om du vill välja ett fält i en annan tabell väljer du först en tabell i listan ovanför fältlistan. Välj 
därefter ett fält i fältlistan. Du kan också välja Hantera databas i tabellistan eller klicka på  
om du vill skapa en relation eller tabell (se ”Skapa relationer” på sidan 94). 

4. Markera Skapa etikett om du vill inkludera fältnamnet som text i layouten.

5. Klicka på OK.

Fältnamnet visas i fältet i layouten, såvida du inte har valt att visa exempeldata från den aktuella 
posten (genom att välja menyn Visa > Visa > Exempeldata). Fält från relaterade tabeller visas 
som ::Fältnamn (med två inledande kolon).

Ersätta ett fält med ett annat fält

Dubbelklicka på fältet i layoutläget och välj sedan ett annat fältnamn i dialogrutan Ange fält och 
klicka på OK.
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Ta bort ett fält från en layout

Klicka på fältet så att det markeras, tryck på backsteg eller Delete eller välj Redigera > Radera. 
Att radera ett fält från en layout innebär inte att fältet eller dess data raderas från databasen. 

Konfigurera fält att visa grupper av kryssrutor och andra kontroller i en layout
Du kan utforma fält så att de visas som redigeringsrutor, nedrullningsbara listor, menyer, 
kryssrutor, alternativknappar eller nedrullningsbara kalendrar. Du kan också ange att fält ska fyllas 
i automatiskt genom att ge förslag på möjliga överensstämmelser när användaren skriver 
information i fältet. Alla dessa alternativ är en hjälp vid datainmatningen.

Du kan till exempel använda en grupp av alternativknappar för att visa en värdelista med text-, 
siffer-, datum- och tidsvärden som används ofta. Vid datainmatningen kan användarna välja 
mellan de definierade värdena i stället för att själva skriva värden.

Värdelista kopplad till fältet Kategori

Välj från en lista med 
värden under 
datainmatning

Så här konfigurerar du ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon 
annan kontroll:

1. Markera fältet i layoutläget.

1 Om fältet inte redan är i layouten, se ”Placera och radera fält i en layout” på sidan 72.

1 Om fältet inte har definierats ännu väljer du Arkiv > Hantera > Databas för att definiera ett 
nytt fält.

2. Klicka på Granskare  i layoutlisten. Klicka sedan på Data.

3. I fältområdet väljer du en kontrolltyp i listan Styr formatmall. 

När du väljer olika kontrollstilar visas olika tillval i Granskaren. Du kan till exempel välja ikonen 
som visar att en kryssruta är markerad.

4. Välj en värdelista i listan Värden från.

Du skapar en värdelista genom att klicka på  bredvid listan Värden från.

5. Välj alternativ för värdelistan, om du vill. 

6. Om du vill visa data från ett annat fält, klickar du på  bredvid Visa data från.

Välj fältet som du vill visa data från i dialogrutan Ange fält. Markera Skapa etikett om du vill 
inkludera fältnamnet som text i layouten. Klicka på OK.

7. Spara layouten.
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Bestämma var relaterade fält ska placeras 
Du kan placera relaterade fält direkt i layouter eller i portaler.

1 Direkt i layouter: Placera relaterade fält direkt i en layout för att visa information från den första 
relaterade posten även om det finns flera relaterade poster som matchar relationens villkor. 
(Vilken av de relaterade posterna som visas först beror på den eventuella sorteringsordning 
som har angetts för relationen. Mer information finns i ”Skapa relationer” på sidan 94.) 

1 I portaler: Placera relaterade fält i en portal i en layout om du vill visa data från alla relaterade 
poster som matchar relationens villkor.

Obs!   Innan du placerar relaterade fält i en layout bör du känna till de begrepp som beskrivs i 
kapitel 4, ”Arbeta med relaterade tabeller och filer”.

Om merge-fält 
Använd merge-fält om du vill kombinera fältdata och text i dokument som standardbrev, etiketter, 
kuvert eller kontrakt. Du skapar merge-fält i textblock, vilket innebär att du kan använda en 
kombination av statisk text och fältdata.

Varje standardbrev innehåller olika adresser och hälsningar

Kopplade fält komprimeras och expanderas så att de rymmer texten i fältet för varje post. Till 
exempel:

1 När merge-fältet <<Förnamn>> finns mellan texten Bästa och ett utropstecken (dvs. Bästa 
<<Förnamn>>!) visar FileMaker Pro Bästa Christian! i bearbetningsläget eller 
granskningsläget om fältet Förnamn innehåller Christian.

1 När ett merge-fält står på en egen rad (t.ex. om fältet Adressrad 2 är tomt i en adressetikett) 
raderas den tomma raden i textblocket. 

Merge-fält används i FileMaker Pro för att skapa layouter av typen Etiketter och Kuvert. Se ”Skapa 
etikett- och kuvertlayouter” på sidan 58.

Obs!   Du kan också använda en kopplad variabel för att visa data. 



Kapitel 3  |  Utforma och skapa lösningar 76

Utforma fältinformation i en layout
Du kan använda fältformat i FileMaker Pro för att styra hur data av typerna text, numerisk, datum, 
tid och tidsstämpel visas på en layout, hur resultat visas i beräknings- och statistikfält samt hur 
bilder och filikoner visas i containerfält. Den utformning du anger ändrar inte de data som har 
lagrats i databasen. Du kan ange olika utformningar varje gång du placerar ett fält i en layout 
(oavsett om det är i samma layout eller i någon annan layout). Om du t.ex. skriver –5123 i ett 
numeriskt fält kan du utforma det på en plats så att det visas som –5123,00kr och på en annan 
plats som <5123>.

Information om hur du anger format för text finns i nästa avsnitt. Information om hur du anger 
format för numeriska fält, datum-, tids- och tidsstämpelfält samt containerfält finns i Hjälpen.

Utforma textfält

Du kan ange olika textattribut för varje fält. Alla tecken i fältet (inklusive alla repetitioner för 
repeterade fält) har samma typsnitt, storlek, stil, färg, radavstånd, tabulering och styckeinställning. 

Du kan också utforma tecken i textfält i bearbetningsläget (till exempel kursivera eller stryka under 
ett ord som du vill framhäva). Till skillnad från textformat som anges i layoutläge, lagras detta 
format med informationen och du kan se det i vilken layout som helst som visar detta fält.
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1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. Klicka på Granskare  i layoutlisten, klicka på Utseende och ange sedan format för fältet.

Ange typsnitt, stil, 
storlek och färgMarkera text

Ange vertikal och 
horisontell justering, 

radavstånd och 
styckeindrag

Ange tabbposition 
och justering

Ange ett tecken som ska 
användas för att fylla ut 
utrymmet fram till tabbtecknet

Ange alternativ för 
textbaslinjer

Justera text med 
alternativknappar och 
kryssrutor

Textalternativ i Granskare i Windows

3. Klicka utanför Granskaren så tillämpas ändringarna.

Utforma fält och text för vertikalt skrivformat

Om operativsystemet stöder japansk textinmatning kan du utforma fältobjekt och textobjekt som 
visar japansk text i vertikalt skrivformat. Med vertikalt skrivformat visas och läses tecken uppifrån 
och ned. Efterföljande kolumner visas vertikalt från höger till vänster. Detta är praktiskt när du 
skriver ut adresser på etiketter. 

När du markerar ett eller flera fält och väljer menyn Utforma > Riktning > Sidledes (endast 
asiatisk text), roteras tecknen 90 grader motsols i fältet. Själva fältet roteras inte. Om du vill rotera 
de markerade fälten väljer du menyn Ordna > Rotera.

Beroende på hur du vill att texten ska skrivas ut kan du ändra sidorienteringen i layouten. Om du 
vill göra det väljer du Arkiv-menyn > Skrivarinställning (Windows) eller Utskriftsformat (OS X) 
och byter till stående eller liggande sidorientering. 
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Tillåta eller förhindra inmatning i fält
Du kan tillåta eller förhindra inmatning i ett fält. Du kan till exempel begränsa möjligheten till 
inmatning i ett fält som innehåller ett löpnummer, så att fältet inte kan ändras. Du kan ange 
särskilda datainmatningstillval för bearbetningsläget och sökläget som tillåter sökning efter 
löpnummer även när löpnummer inte kan matas in. 

Om du tillåter inmatning i ett fält kan du ange om hela innehållet i fältet ska markeras när du klickar 
på det eller går till det med Tabb-tangenten i bearbetnings- eller sökläge. I annat fall placeras 
insättningspunkten efter det sista tecknet i fältet.

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. Klicka på Granskare  i layoutlisten. Klicka sedan på Data.

3. I funktionssättsområdet väljer du något av följande för Fältinmatning:

Förhindra inmatning i ett fält i bearbetningsläget Avmarkera Bearbetningsläge.

Förhindra inmatning i ett fält i sökläget Avmarkera Sökläge.

Markera hela fältets innehåll när markören flyttas till fältet Välj Markera hela innehållet vid inmatning.

Arbeta med layoutdelar
Layouterna i FileMaker Pro är indelade i layoutdelar, dvs. områden i layouten som avgör hur 
informationen i ett fält ska behandlas och visas. Genom att använda delar kan du kontrollera hur 
FileMaker Pro till exempel skriver ut data:

1 En gång för varje post

1 Bara överst på varje sida

1 Bara före eller efter grupper av sorterade poster (t.ex. om du vill lägga till en delsumma för varje 
grupp av poster)

Varje layout måste innehålla minst en del. Layoutdelar kan innehålla fält, portaler, knappar, text, 
diagram och andra objekt. I layoutläget markerar gråa horisontella linjer gränsen mellan olika 
layoutdelar (delgränser), och delmarkörerna visas i layoutens vänstra marginal eller direkt i 
området ovanför delgränsen. 

Delar tilldelas stilar som definieras av layouttemat. Du kan anpassa delarnas stilar i Granskaren.

Guiden Ny layout/rapport skapar automatiskt lämpliga layoutdelar beroende på vilka tillval du 
väljer. Du kan lägga till, ändra eller radera layoutdelar efter behov när du har avslutat guiden. 
(Mer information finns i ”Skapa layouter och rapporter” på sidan 54.)

För att gör du så här:



Huvuddel 

Sidhuvud 

Delsumma 

Avslutande 
totalsumma

Sidfot 

Försäljningsra

I delsummadelen nedanför huvuddelen 
sammanfattas data för varje grupp poster, 

sorterade efter brytfältet (Försäljare)

Avslutande totalsumma 

Sidfot Konfidentiell information, Favoritbageriet juni 2014

Försäljare Artikel Kvantitet Totalpris

David Michaels FB3 1 SEK 29
David Michaels FB4 1 SEK 150
David Michaels FB1 2 SEK 200
David Michaels FB5 3 SEK 525

Summa SEK 904

Sophie Tang FB6 2 SEK 390
Sophie Tang FB7 5 SEK 775
Sophie Tang FB2 2 SEK 450

Summa SEK 1 615

TotalsummaSEK 2 519

Visa 
delmarkörer 
vertikalt eller 

horisontellt
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Om olika typer av layoutdelar
I följande tabell beskrivs de olika typerna av layoutdelar.

Övre 
navigeringsdel

Visas högst upp på varje skärm och kan innehålla knappar eller andra kontroller. Det går inte att 
rulla eller zooma in eller ut i den här delen. Det går inte heller att skriva ut eller visa den i 
granskningsläget. Fält som läggs till i en övre navigeringsdel använder data från den aktuella 
posten. Du kan bara ha en övre navigeringsdel i en layout.

Titelhuvud Visas bara en gång överst på den första skärmen eller sidan och ersätter det normala sidhuvudet 
(om ett sådant är angivet). I rapporter kan det användas för utskrift av en separat titelsida. Du kan 
bara ha ett titelhuvud i en layout.

Sidhuvud Visas överst på varje skärm eller sida (såvida du inte lägger till ett titelhuvud, som i så fall ersätter 
sidhuvudet på den första sidan). Använd det för titlar eller kolumnrubriker (i kolumnrapporter). Du 
kan bara ha ett sidhuvud i en layout.

Huvuddel Varje objekt som du placerar i huvuddelen, t.ex. fält, textobjekt och bilder, visas en gång för varje 
hittad post. Du kan bara ha en huvuddel i en layout.

Sidfot Visas längst ned på varje skärm eller sida (såvida du inte lägger till en titelfot). Du kan bara ha en 
sidfot i en layout.

Titelfot Visas bara en gång längst ned på den första skärmen eller sidan och ersätter den normala sidfoten 
(om en sådan är angiven). Du kan bara ha en titelfot i en layout.

Nedre 
navigeringsdel

Visas längst ned på varje skärm och kan innehålla knappar eller andra kontroller. Det går inte att 
rulla eller zooma in eller ut i den här delen. Det går inte heller att skriva ut eller visa den i 
granskningsläget. Fält som läggs till i en nedre navigeringsdel använder data från den aktuella 
posten. Du kan bara ha en nedre navigeringsdel i en layout.

Om du vill lägga till statistikdata i en layout (till exempel delsummor, totalsummor, medelvärden, 
antal osv.), placerar guiden statistikfält i statistiklayoutdelar. Om du vill ändra en rapport och lägga 
till statistikdata, kan du placera statistikfält i statistiklayoutdelar (se ”Skapa statistikfält” på 
sidan 49). 

Statistikdelar omfattar totalsumma- och delsummadelar. 

1 En totalsummadel innehåller vanligtvis ett eller flera statistikfält med statistik (t.ex. summor) för 
alla poster som bearbetas.

1 En delsummadel innehåller vanligen ett eller flera statistikfält med statistikinformation (t.ex. 
delsummor) för en delmängd av posterna. Posterna är grupperade (sorterade) efter värden i ett 
annat fält, brytfältet. När värdet i brytfältet ändras sammanfattar FileMaker Pro värdena i fältet 
för alla poster och visar dessa sammanfattade data i bearbetningsläget och granskningsläget, 
eller så skrivs data ut som en rapport. Om du till exempel vill visa antalet artiklar i lager efter 
produkt, placerar du fältet Produktnamn i en delsummedel och fälten Produktnamn och Lager 
i huvuddelen.

Layoutdel Beskrivning



Placera brytfältet Produktnamn i en 
delsummedel i layoutläge

Antalet artiklar för varje 
produkt i lager visas i 
bearbetningsläge och 
granskningsläge eller när 
data skrivs ut som en 
rapport
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Delsummedelar visas i Tabellvisning och Listvisning när de sorteras efter brytfält, och uppdateras 
dynamiskt närhelst data i filen ändras.

Skapa och redigera diagram
Du kan skapa flera olika typer av diagram i FileMaker Pro om du vill jämföra data grafiskt. Innan 
du skapar ett diagram bör du tänka på vad du vill åskådliggöra, och sedan välja det typ av 
FileMaker Pro-diagram som tydligast visar detta. 

Använd För att

Stående stapeldiagram 
eller liggande 
stapeldiagram

Jämföra ökade och sänkta värden, högst med lägst, hur många och hur ofta. Exempelvis 
för visning av månadsförsäljning för flera produkter.

Staplat stående 
stapeldiagram eller 
staplat liggande 
stapeldiagram

Jämföra delar med helhet. Exempelvis för översikt av varje års försäljning under flera år.

Positivt/negativt 
stapeldiagram

Jämföra positiva och negativa värden. Exempelvis för jämförelse av vinster och 
förluster.

Cirkeldiagram Jämföra individuella delars procentvärden inom en helhet. Exempelvis för visning av 
varje såld produkts procentvärde i förhållande till den totala försäljningen.

Linjediagram Visa data som förändras över tid, exempelvis en ekonomisk utveckling.
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Skapa ett diagram
Följande steg visar hur du gör ett snabbdiagram som skapas i FileMaker Pro baserat på de fält 
som du har valt i bearbetningsläget. Snabbdiagram i FileMaker Pro baseras på angivna fält, 
fälttyper, innehållet i det aktiva fältet och får den sorteringsordning som du har angett. 

Obs!   Du kan även skapa diagram i layoutläget.

I följande exempel beskrivs hur du kan skapa ett diagram för att räkna och jämföra antalet kunder 
i de företag som har ett konto hos ditt företag.

1. Öppna filen där du vill ha diagrammet och växla till tabellvy.

2. Sortera kolumnen som innehåller de data du vill framhäva.

Om du exempelvis vill framhäva dina kunders företag högerklickar du på kolumnen Företag 
och väljer Sortera stigande. 

3. Välj kolumnen som innehåller de data du vill jämföra.

Om du exempelvis vill använda antalet kunder i varje företag i jämförelsen högerklickar du på 
kolumnen Efternamn och väljer Diagram > Diagram Efternamn efter Företag.

I dialogrutan Inställning av diagram kan du förhandsgranska ett stående stapeldiagram som 
visar antalet kunder i varje företag.

Förhandsgranskning av diagram

Ange diagramtyp och 
dataserie

Ange poster som ska ingå i 
diagrammet

Förhandsgranskningen 
uppdateras när du ändrar 

inställningar i 
diagramgranskaren

Ändra diagrammets utseende

Ytdiagram Jämföra trender över tid och få översikt över toppar, dalar och relationen mellan 
datapunkter. Exempelvis för visning av totalsummor eller medelvärden för försäljning.

Punktdiagram Del x och y samordnas som individuella värden för att visa inbördes samband. 
Exempelvis för visning av målväntetid med verklig väntetid hos en teletjänstcentral.

Bubbeldiagram Jämföra individuella datapunkter uttryckt i storlek. Exempelvis för jämförelse av 
marknadsandelar genom att visa antalet sålda produkter, försäljningssiffror per produkt 
och procentuell andel av den totala försäljningen i de olika datapunkterna.

Använd För att
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4. Du kan redigera diagrammet genom att ändra inställningar i diagramgranskaren till höger och 
sedan förhandsgranska resultatet av ändringarna i dialogrutan Inställning av diagram.

Lägga till en diagramrubrik Skriv in eller ändra diagramtiteln under Rubrik i sektionen 
Diagram, eller klicka på  för att ange en titel. Exempelvis 
”Konton efter Företag”.

Välja en diagramtyp och ange dataserie Ange diagramtyp under Typ. Välj exempelvis 
Cirkeldiagram.

Ändra dataetiketter, visa eller dölja skalstreck, 
ange skala för skalstreck (om tillämpligt) och 
formatera data

Välj ytterligare diagramalternativ. Välj exempelvis Visa 
teckenförklaring, Visa värden i diagram och Procenttal.

Ändra färgschema, förklaring eller typsnitt i 
diagrammet

Klicka på Stilformat och gör ändringarna. Välj exempelvis 
Skuggad – 3D som diagramformat, Jord som färgschema 
och Arial, fetstil och svart under typsnittsinställningarna.

Ange typ av data som ska användas i diagrammet 
(hittade, avgränsade eller relaterade poster)

Klicka på Datakälla och välj sedan datakälla. Välj 
exempelvis Aktuella hittade poster.

5. Välj menyn Layouter > Spara layout och klicka sedan på Avsluta layout i layoutlisten.

Diagram i en layout i bearbetningsläge

Redigera ett diagram

1. Välj layouten som innehåller diagrammet från snabbmenyn Layout. 

2. Växla till layoutläget och dubbelklicka på diagrammet.

3. Ändra inställningar i diagramgranskaren i dialogrutan Inställning av diagram.

4. Stäng dialogrutan Inställning av diagram genom att klicka Klar.

5. Välj menyn Layouter > Spara layout och klicka sedan på Avsluta layout i layoutlisten.

För att gör du så här:



Kapitel 4  
Arbeta med relaterade tabeller och filer

Detta kapitel förklarar hur du:

1 planerar en relaterad databas

1 skapar och ändrar relationer

1 skapar och ändrar länkdata

I FileMaker Pro används relaterade tabeller som grund för relaterade databaser och länkdata. 
Med relaterade databaser kan du arbeta dynamiskt med information från andra tabeller. Det 
innebär att när du ändrar informationen på ett ställe reflekteras ändringarna på alla ställen som 
innehåller relaterade data. Med länkdata kan du kopiera och klistra in data från en tabell till en 
annan. När länkdata har satts in ändras de inte såvida du inte ändrar dem eller anger att de ska 
länkas igen.

Använd relaterade databaser om du vill göra följande:

1 Visa och arbeta med information från en annan (eller aktuell) tabell i dess senaste tillstånd. 
Du kan t.ex. visa data i relaterade fält när du behöver aktuella data från en relaterad tabell, t.ex. 
det gällande priset för en artikel. När data ändras i de relaterade posterna visas dessa 
ändringar i den aktuella tabellen.

1 Konfigurera och hantera data effektivt och flexibelt. I stället för att skapa många databastabeller 
eller filer med dubblettvärden lagrar du en enda förekomst av varje värde och använder 
relationer för att göra värdena tillgängliga. Därefter behöver du bara informationen på en plats, 
vilket minskar risken för dubblettinformation och ger mer exakt information. 

1 Spara diskutrymme eftersom data bara lagras på en plats.

Använd länkdata för att kopiera information från en relaterad tabell och behålla informationen i 
samma skick även när den relaterade informationen ändras. Använd en länk för att t.ex. kopiera 
priset på en artikel vid tidpunkten för försäljningen i en fakturatabell. Även om priset i den 
relaterade tabellen ändras kommer priset i fakturatabellen att vara oförändrat.

FileMaker Pro kan även hämta data som lagras i andra FileMaker Pro-filer och externa ODBC-
datakällor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera data som lagrats i din FileMaker Pro-fil med 
data från dessa externa källor. Du kan arbeta med data i SQL-databaser som delar information via 
ODBC. Du kan även använda extra fält i FileMaker Pro för att genomföra beräkningar och 
sammanfattningar på data som lagras i ODBC-datakällor. Mer information om hur du använder 
FileMaker Pro med externa datakällor finns i ”Arbeta med externa datakällor” på sidan 109.

Information om lösningar finns i ”Planera en lösning” på sidan 37.

Obs!   Hjälpen innehåller utförlig information och stegvisa anvisningar för hur du använder 
FileMaker Pro. 
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Om relationer
Med relationer kan du ordna informationen på ett effektivt sätt. Du kan sammankoppla data i en 
eller flera tabeller med utgångspunkt i gemensamma fältvärden, olika fältvärden eller en 
jämförelse mellan värden i två eller flera fält.

När du har skapat en relation kan du visa data från den relaterade tabellen genom att göra något 
av följande:

12KundID

TellbergEfternamn

12KundID

TellbergEfternamn

12KundID

TellbergEfternamn

Med länkdata kopieras data från den relaterade tabellen till den 
aktuella tabellen

I relaterade databaser visas data från den relaterade 
tabellen i den aktuella tabellen, men den kopieras inte

12KundID

TellbergEfternamn

Aktuell tabell Relaterad tabell

Aktuell tabell Relaterad tabell

1 Skapa en relaterad databas, som är en eller flera tabeller som, när de används tillsammans, 
innehåller alla data du behöver för ditt arbete. Varje förekomst av data lagras i endast en tabell 
åt gången, men du kan arbeta med och visa informationen från alla relaterade tabeller. Om du 
ändrar en förekomst (vilken som helst) av den relaterade informationen, visas ändringarna 
överallt där den relaterade informationen används.

1 Definiera länkdata om du vill kopiera information från en relaterad tabell till ett fält i måltabellen. 
Den kopierade informationen är nu lagrad på två ställen, precis som om du hade kopierat den 
och klistrat in den i ett målfält. Länkdata är aktuella när de kopieras, men när de väl har 
kopierats förblir de oförändrade såvida de inte länkas på nytt eller länken aktiveras på nytt.
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En databas för ett bageriföretag kan exempelvis innehålla följande tabeller: tabellen Produkter 
med information om bageriets produkter och priser, tabellen Kunder med kundinformation som 
namn och kontaktuppgifter, tabellen Fakturor med en post för varje beställning samt tabellen 
Radposter med försäljningsinformation för varje rad i fakturan, nämligen den sålda artikeln och 
försäljningspriset. Eftersom fakturor består av en blandning av dynamiska och statiska data 
använder du både relaterade databaser och länkdata för att visa informationen. Posterna från 
tabellen Radposter visas dynamiskt i en portal i layouten Fakturor, men det faktiska 
försäljningspriset på varje radpost anges med hjälp av länkdata. Fakturans totalsumma förblir 
därför densamma, även om priserna ändras senare.

Fakturatabell

003Faktura-ID

16 okt 2012Datum

3KundID

FB7
Enhetspris

Fruktkaka 155 kr
FB2 Chokladtårta 225 kr

Wilhelmsson

380 krTotaltKundtabell

3

WilhelmssonEfternamn

408-555-3456Telefon

ProduktID Produktnamn
FB7 Fruktkaka
FB2 Chokladtårta

Produkttabell

FB7ProduktID

FruktkakaProduktnamn

Bageri
ID Destination
B20

Fraktas från
Frankrike Paris

B46 Italien Rom

Poster från tabellen 
Radposter visas i en 

portal

KundID

Efternamn

ProduktID Produktnamn

Du skapar en relaterad databas genom att definiera en relation mellan två fält, som kallas 
matchande fält. Fälten kan finnas i olika tabeller eller i samma tabell (en självkopplande relation). 
Du kan arbeta med relaterade data när värdet i det matchande fältet på ena sidan av relationen 
stämmer överens med ett värde i det matchande fältet på relationens andra sida, enligt de villkor 
som du anger i relationen.

När du har skapat en relation kan du använda fält från den relaterade tabellen precis som du 
använder fält i den aktuella tabellen: för att visa data i en layout, som en del av en beräkningsformel, 
i ett script, som ett matchande fält för en annan relation och så vidare. Du kan arbeta med 
informationen i de relaterade fälten i alla lägen (om du har rätt behörighet) när du arbetar med poster 
i den aktuella tabellen.

När du visar relaterade data i en portal visas värden från alla relaterade poster. När det relaterade 
fältet inte finns i en portal visas värdet från den första relaterade posten.
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Terminologi som används för relaterade databaser
Innan du börjar arbeta med relaterade databaser och länkdata bör du känna till följande termer. 
Termerna förklaras i tabellen nedan.

Aktuell tabell För relaterade databaser är detta den tabell du för tillfället arbetar med.

För länkdata är detta den tabell som data kopieras till.

Extern tabell En tabell som inte finns i den aktuella filen utan i en annan fil.

Destination för länk 
(endast för länkdata) 

Fältet i en tabell som du vill att data ska kopieras till.

Källa för länk (endast 
för länkdata) 

Fältet i den relaterade tabellen som innehåller data som du vill kopiera.

Matchande fält Ett fält i den aktuella tabellen och ett fält i en relaterad tabell som var och en innehåller 
värden som används för att nå matchande poster. (Ett matchande fält kallas ibland för 
nyckelfält.) Välj ett eller flera matchande fält i varje tabell för varje relation.

När det gäller relaterade databaser måste värdena i matchande fält matcha varandra på 
något sätt för att en relation ska kunna upprättas mellan filerna. Se ”Om matchande fält för 
relationer” på sidan 88.

För länkdata måste inte värden i matchande fält vara likadana för att matcha varandra.

Portal Ett layoutobjekt som visar poster från relaterade tabeller. Portaler visar data från relaterade 
fält i rader, med en post på varje rad. 

Relaterat fält Ett fält i en tabell som är relaterat till ett fält i en annan tabell (eller till ett annat fält i samma 
tabell). Om en relation har skapats mellan två tabeller (eventuellt via en annan tabell) kan 
du komma åt data i fälten i den ena tabellen från den andra tabellen.

Relaterad post En post i en relaterad tabell vars matchande fält (enligt den aktuella relationen) innehåller 
ett värde som matchar värdet i det matchande fältet i en annan tabell.

Relaterad tabell I relaterade databaser den tabell som innehåller data som du vill få åtkomst till och arbeta 
med i den aktuella tabellen.

För länkdata den tabell som innehåller data som ska kopieras.

En tabell kan relatera till sig själv. Det kallas för en självkopplande relation.

Relationsoperatorer Symbolerna i relationsdiagrammet som definierar sökvillkoren mellan ett eller flera fältpar i två 
tabeller. Dessa innefattar: lika med (=), inte lika med (≠), större än (>), större än eller lika med 
(≥), mindre än (<), mindre än eller lika med (≤) och alla rader, eller kartesisk produkt (X).

Relation Relationer ger dig tillgång till data i en tabell från en annan tabell. Relationer kan koppla en 
post i en tabell till en annan post i en annan tabell, en post till flera poster eller alla poster i 
en tabell till alla poster i en annan tabell, beroende på vilka villkor du anger när du skapar 
relationen i relationsdiagrammet. (Relationer kallas ibland för länkar eller kopplingsuttryck.)

Relationsdiagram På fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas visas förekomster av tabeller både i den 
aktuella filen och externa, relaterade databasfiler. I det här relationsdiagrammet kan du 
koppla samman tabeller och ändra relationer mellan fält i olika tabeller.

När du skapar en ny tabell visas en representation, eller förekomst, av tabellen i 
relationsdiagrammet. Du kan ange flera förekomster (med unika namn) av samma tabell om 
du vill arbeta med komplexa relationer i diagrammet.

Källfil Filen från vilken du lägger till en tabell i relationsdiagrammet.

Källtabell Den tabell en eller flera tabeller i relationsdiagrammet är baserade på. Källtabellen är den 
tabell som har definierats på fliken Tabeller i dialogrutan Hantera databas.

 

Term Beskrivning
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Om relationsdiagrammet
När du arbetar med tabeller i relationsdiagrammet ordnar du visningen av informationen. 
Tabellerna visas i relationsdiagrammet i den aktuella FileMaker Pro-filen, i en extern 
FileMaker Pro-fil eller en extern ODBC-datakälla.

Varje förekomst av en tabell i relationsdiagrammet motsvarar ett sätt att visa informationen. När 
du kopplar samman två tabeller använder du två befintliga visningssätt för att skapa ett tredje sätt 
att visa informationen. När du lägger till tabeller i relationen motsvarar varje tillagd tabell ytterligare 
en uppsättning villkor som måste uppfyllas innan den relaterade informationen kan användas i 
relationen.

Du kan skapa en relation mellan vilka två tabeller som helst i relationsdiagrammet, men relationen 
får inte skapa en cirkel, dvs. en sluten bana, mellan tabeller. Varje relationsserie måste alltså ha en 
inledande och en avslutande tabell och dessa måste vara olika tabeller.

Varje relation motsvarar ytterligare en uppsättning villkor och du måste därför vara uppmärksam 
på kontexten i relationsdiagrammet. Kontexten är den punkt i diagrammet från vilken en relation 
utvärderas. Eftersom diagrammet aldrig utgör en cirkel ger alla punkter längs diagrammet olika 
perspektiv på informationen.

Du kan inte skapa cirklar i relationsdiagrammet i FileMaker Pro och varje försök att skapa en cirkel 
leder därför till att FileMaker Pro skapar en ny tabellförekomst med ett unikt namn. En ny 
förekomst fungerar som övriga förekomster i diagrammet och du kan fortsätta med den nya 
relationen.

Om matchande fält för relationer
När du skapar en relation mellan tabeller väljer du ett eller flera fält i varje tabell som matchande 
fält. Matchande fält har vanligen gemensamma värden. I en typisk relation är en post i en tabell 
relaterad till poster i en annan tabell som har ett gemensamt värde i de matchande fälten. 

Tabellen Kunder och tabellen Fakturor kan t.ex. båda innehålla fältet Kundnr, som identifierar varje 
kund och inköp. Om de två tabellerna är relaterade med Kundnr. som matchande fält, kan en post 
i tabellen Kunder innehålla en portal som visar varje faktura med matchande kundnummer. 
I tabellen Fakturor kan varje faktura med samma kundnummer visa enhetlig kundinformation.

De matchande fälten som används i en relation kan ha olika namn. Matchande fält kan vara vilket 
fält som helst, förutom containerfält och statistikfält. 

Typer av relationer
När du kopplar samman två tabeller med en relation definierar du villkor för visning och hämtning 
av relaterade poster i FileMaker Pro.

Villkoren kan vara enkla, t.ex. att ett fält i Tabell A matchas med ett fält i Tabell B, eller mer 
komplexa. En mer komplex relationsdefinition returnerar vanligen en mer begränsad uppsättning 
relaterade poster. Exempel på komplexa relationer är användning av flera matchande fält på 
relationens ena sida eller båda sidor, jämförelse av matchande fält med andra relationsoperatorer 
än lika med och användning av beräknade matchande fält.
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Relationer med ett enda villkor

I en relation med ett enda villkor matchas data i ett fält med data i ett annat fält.

En post i någon av tabellerna är exempelvis relaterad till vilken post som helst i den andra tabellen 
om värdena TextfältA och TextfältB är desamma.

Matchande 
fält

Matchande fält

Använd en relation med ett enda villkor om du vill relatera två tabeller med utgångspunkt i ett enda 
gemensamt värde, t.ex. ett löpnummer eller ID-nummer. En databas innehåller exempelvis två 
tabeller: Kunder, med namn och adress, och Kontakter, med telefonnummer och typ av 
telefonnummer (exempelvis arbete, hem och fax) samt e-postadresser. Informationen är uppdelad 
mellan två tabeller, eftersom en enda kund kan ha flera telefonnummer och e-postadresser. 

Tabellerna innehåller följande fält:

Kunder KundID Numeriskt fält, ange löpnummer automatiskt – detta kommer 
att fungera som matchande fält för tabellen Kunder 

Förnamn Textfält

Efternamn Textfält

Adress1 Textfält

Ort Textfält

Delstat Textfält

Land Textfält

Kontakter Telefonnummer Textfält

Telefontyp Textfält

E-postadress Textfält

Typ av e-post Textfält

KundID Numeriskt fält – fungerar som matchande fält för tabellen 
Kontakter 

Fältet KundID är det matchande fältet i relationen mellan de två tabellerna. I tabellen Kunder 
anges ett löpnummer automatiskt i fältet KundID, så att varje post i tabellen Kunder får ett unikt 
ID-nummer. I tabellen Kontakter är Kundnr. ett vanligt numeriskt fält.

Tabell Fältnamn Kommentar



Matchande 
fält

Matchande 
fält
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Enligt definitionen av relationen är det tillåtet att skapa relaterade poster i tabellen Kontakter. 
KundID från posten i Kunder sätts därför in automatiskt i fältet KundID i tabellen Kontakter i varje 
ny, relaterad post. Det innebär att många poster i tabellen Kontakter kan vara relaterade till en 
enda post i tabellen Kunder. 

Du kan lägga till en portal i tabellen Kontakter i layouten Kunder. När du anger ett telefonnummer 
eller en e-postadress på en tom portalrad i tabellen Kunder skapas en relaterad post för 
telefonnumret eller e-postadressen i tabellen Kontakter automatiskt i FileMaker Pro.

Relationer med flera villkor

I en relation med flera villkor ökar du antalet matchande fält, vilket gör att FileMaker Pro måste 
utvärdera flera villkor innan relaterade poster kan kopplas samman. I en relation med flera villkor 
jämförs värdena från varje matchande fält på båda sidorna i relationen i den ordning som fälten 
förekommer. Det här kallas för en OCH-jämförelse – för att matchningen ska stämma måste varje 
matchande fält hitta ett motsvarande värde i den andra tabellen.

Matchande 
fält

Matchande 
fält

I den här relationen är både TextfältA och NumerisktFältA matchande fält till TabellB. En post i 
TabellA med värdet blå i TextfältA och värdet 123 i NumerisktFältA matchar endast de poster i 
TabellB där TextfältB innehåller värdet blå och NumerisktFältB innehåller värdet 123. Om TextfältA 
och TextfältB innehåller matchande värden men NumerisktFältA och NumerisktFältB inte gör det, 
returneras inga relaterade poster av den här relationen.

Använd en relation med flera villkor om du vill relatera två tabeller med utgångspunkt i mer än ett 
gemensamt värde, t.ex. ett kund-ID och ett datum.

En databas för uthyrning av cateringutrustning innehåller exempelvis tre tabeller: tabellen 
Tillbehör med statisk över inventarier, Kunder med namn och adresser till kunder och Catering-
produkter, med en post för varje inventarie, det vill säga utrustningsnummer, kundnummer och 
eventdatum. Ändamålet med databasen är att hålla reda på uthyrning av utrustning och visa en 
önskad kunds alla uthyrningar ett visst datum.



Matchande 
fält

Matchande 
fält
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I den här relationen är både Kundnr. och Eventdatum matchande fält till tabellen Catering-
produkter. En post i tabellen Kunder med ett värde i Kundnr på 1000 och ett värde i Eventdatum 
på 2014-10-10 matchar endast de poster i tabellen Catering-produkter där både Kundnr. och 
Eventdatum har värdena 1000 respektive 2014-10-10. Om Kundnr-fälten i båda tabellerna har 
matchande värden men Eventdatum-fälten i båda tabellerna inte har det, returneras inga 
relaterade poster av relationen.

Databasen innehåller tre tabeller, men relationen med flera villkor gäller tabellerna Kunder och 
Catering-produkter. Tabellerna innehåller följande fält:

Kunder KundID Numeriskt fält, ange löpnummer automatiskt – ett av de matchande 
fälten till tabellen Catering-produkter

Eventdatum Datumfält – det andra matchande fältet till tabellen Catering-produkter

Catering-produkter KundID Numeriskt fält – ett av de matchande fälten till tabellen Kunder

Eventdatum Datumfält – det andra matchande fältet till tabellen Kunder

Utrustnings-ID Numeriskt fält

Eftersom relationerna tillåter att relaterade poster skapas i tabellen Catering-produkter kan du 
ange cateringinformation på en tom portalrad. En relaterad post för den uthyrningen skapas då 
automatiskt av FileMaker Pro.

Markera rutan om du vill tillåta att relaterade 
poster skapas i tabellen Catering-produkter

Relationer med jämförelseoperatorer

I en jämförelserelation använder du en eller flera av följande operatorer för att jämföra värden i 
matchande fält i de två relaterade tabellerna. Relationen returnerar relaterade poster när 
jämförelsen utvärderas med lyckat resultat enligt de villkor som du definierar. 

Tabell Fältnamn Kommentar

Relationsoperatorn ... ... matchar de här posterna

= Värdena i matchande fält är desamma

≠ Värdena i matchande fält är inte desamma

< Värdena i det vänstra matchande fältet är mindre än värdena i det högra matchande fältet

≤ Värdena i det vänstra matchande fältet är mindre än eller lika med värdena i det högra 
matchande fältet

> Värdena i det vänstra matchande fältet är större än värdena i det högra matchande fältet
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I det här exemplet är fältet Kampanjdatum i tabellen Säljkampanj och tabellen Kunder matchande 
fält. Om en post i tabellen Säljkampanjer har värdet 2014-12-11 i Kampanjdatum-fältet, relateras 
alla poster i tabellen Kunder med ett Kampanjdatum-fält med värdet 2014-12-10 eller tidigare till 
den. Om en post i tabellen Kunder har ett Kampanjdatum-värde på 2014-12-11 relateras alla 
poster i tabellen Säljkampanjer med Kampanjdatum-värdet 2014-12-12 eller tidigare till den.

Relationer som returnerar ett intervall av poster

En relation som returnerar ett intervall av poster påminner om en relation med flera villkor. 
Skillnaden är att du använder jämförelseoperatorer för att hitta poster som är större än det ena 
villkoret och mindre än det andra. Du använder oftast denna typ av relation när du vill returnera 
poster som faller mellan ett intervall av datum eller löpnummer.

Från Tabell E kan du t.ex. visa alla poster i Tabell F vilka har ett värde i Datumfält F som är större 
än Startdatum E och mindre än Slutdatum E.

Visar att flera olika 
relationsoperatorer används i 

relationen

Matchande 
fält

Matchande 
fält

Denna relation använder 
operatorerna Större än och 

Mindre än

Den här relationen returnerar de poster från Tabell F som innehåller ett värde i Datumfält F som 
är senare än Startdatum E och tidigare än Slutdatum E.

≥ Värdena i det vänstra matchande fältet är större än eller lika med värdena i det högra 
matchande fältet

x Alla poster i den vänstra tabellen matchas med alla poster i den högra tabellen, oavsett 
värdena i de matchande fälten

Relationsoperatorn Större än

Matchande 
fält

Matchande 
fält

Relationsoperatorn ... ... matchar de här posterna
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Till exempel:

Startdatum E 2014-11-01 2014-11-14 
2014-11-27

Slutdatum E 2014-12-01

Exempel:

Startdatum E 2014-12-01 2014-12-02 
2014-12-15 
2014-12-17 
2014-12-26

Slutdatum E 2015-01-01

Självkopplande relationer

En självkoppande relation är en relation där båda de matchande fälten är definierade i samma 
tabell. Definiera en självkopplande relation om du vill skapa relationer mellan poster i samma 
tabell. Använd en självkopplande relation i en portal i en layout i den aktuella tabellen för att visa 
en delmängd av informationen som finns i den aktuella tabellen, t.ex. alla anställda som har en 
viss chef.

När du definierar en självkopplande relation i relationsdiagrammet genereras ytterligare en 
förekomst av tabellen som du bygger självkopplingen på. FileMaker Pro gör detta för att förhindra 
att relationsdiagrammet bildar en cirkel, vilket skulle göra det omöjligt att utvärdera den.

Självkopplande relation

Matchande 
fält

Matchande 
fält

Denna relation returnerar relaterade poster i Tabell G när värdet i Textfält G1 är samma som 
värdet i Textfält G2.

Arbeta med relationsdiagrammet
Med relationsdiagrammet kan du skapa, ändra och visa relationerna i din databasfil. I 
relationsdiagrammet kan du duplicera tabeller och relationer, ändra storlek på tabeller och justera 
dem samt lägga till textanteckningar. Du kan markera tabeller som är kopplade till den markerade 
tabellen via en närbesläktad relation, och du kan också markera tabeller med samma källtabell 
som den markerade tabellen. 

Som standard innehåller relationsdiagrammet alla tabellerna i den aktuella databasfilen. Du kan 
lägga till tabeller från andra FileMaker Pro-filer eller externa ODBC-datakällor, lägga till mer än en 
förekomst av samma tabell i diagrammet eller ta bort tabeller från diagrammet med knapparna 
längst ned i diagrammet.

Obs!   När tabellen kommer från en extern ODBC-datakälla, visas namnet på tabellen i kursiv stil 
i relationsdiagrammet. Om du vill visa information om den externa datakällan flyttar du pekaren 
över pilen till vänster om tabellnamnet.

Om fälten ...
... innehåller 
värdena ... ... returneras dessa relaterade poster från Tabell F

Om fälten ...
... innehåller 
värdena ... ... returneras dessa relaterade poster från Tabell F
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Skapa relationer
Så här skapar du en relation:

1. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Databas. 

2. Klicka på fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas.

3. Leta upp de två tabellerna som du vill använda för relationen i relationsdiagrammet. 

De kan visas var som helst i diagrammet men de måste finnas i diagrammet för att du ska 
kunna skapa relationen. För självkopplande relationer letar du upp den enda tabellen – den 
andra förekomsten av tabellen skapas automatiskt.

4. Dra ett fält i den ena tabellen till motsvarande matchande fält i den andra tabellen.

Du kan också klicka på  om du vill öppna dialogrutan Ändra relation och skapa en relation. 

5. Upprepa steg 4 för varje matchande fält som du vill använda i den här relationen.

Mer information om matchande fält finns i ”Om matchande fält för relationer” på sidan 88.

6. Spara ändringarna och stäng relationsdiagrammet genom att klicka på OK.

Lägg till tabell

Skapa en relation

Redigera ett markerat 
objekt

Radera markerade 
objekt

Förstora eller förminska 
visningen av diagrammet

Ändra justeringen för 
markerade objekt

Visa namnen på 
källtabellen och 

källfilen genom att 
peka på pilikonen

Klicka en gång om du vill 
komprimera allt utom de 
matchande fälten. Klicka en 
gång till om du vill 
komprimera allt utom 
tabellnamnet. Klicka en 
gång till om du vill återställa 
tabellen till den 
ursprungliga storleken

Visa sidbrytningar

Visa dialogrutan 
Skrivarinställning (Window
eller Utskriftsformat (OS X)

Ändra färgen på 
markerade objekt

Lägga till en textanteckning 
diagrammet

Duplicera markerade 
objekt

Visa närbesläktade tabeller eller 
tabeller med samma källa

Klicka för att visa 
eller dölja en 
textanteckning

Matchande fält visas i 
kursiv stil i sina 

tabeller

Relationsdiagrammet

Ändra relationer
När du har skapat en relation kan du lägga till eller ändra matchande fält, ändra 
relationsoperatorer och ange tillval för att skapa, radera och sortera relaterade poster.

Så här ändrar du en relation:

1. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Databas. 

2. Klicka på fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas. 
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3. Leta upp relationen som du vill ändra i relationsdiagrammet och öppna dialogrutan Ändra 
relation genom att dubbelklicka på linjen mellan de relaterade tabellerna.

Du kan också markera relationen i diagrammet och klicka på  om du vill öppna dialogrutan 
Ändra relation.

Välj tillval för tabellerna i 
relationen

Välj 
relationsoperator

4. Redigera tabellerna och de matchande fälten för relationen.

Ändra ett matchande fält Markera det nya matchande fältet och klicka på Ändra.

Lägga till ett matchande fält Markera det nya matchande fältet och klicka på Lägg till.

Ändra relationsoperatorn Välj en ny relationsoperator i listan och klicka på Ändra.

Se ”Relationer med jämförelseoperatorer” på sidan 91.

Duplicera ett par 
relationsvillkor 

Markera villkorsparet i listan i den mittersta delen av dialogrutan och klicka på 
Duplicera.

Radera ett par 
relationsvillkor

Markera villkorsparet i listan i den mittersta delen av dialogrutan och klicka på 
Radera eller klicka på relationsdiagrammet och klicka på Radera.

 

För att gör du så här:
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5. Välj tillval för relationen.

Lägga till en relaterad post (i den relaterade 
tabellen) när du anger information i ett 
relaterat fält i en post i den aktuella tabellen. 
(Se ”Lägga till och duplicera poster” på 
sidan 22.) 

Tillåt att relaterade poster skapas i den här tabellen via den här 
relationen. 

När detta tillval är markerat och du lägger till data i ett relaterat fält 
som inte har någon motsvarande relaterad post, skapas en 
relaterad post som bygger på det matchande fältet i den aktuella 
tabellen.

Radera matchande poster (i den relaterade 
tabellen) när du raderar en matchande post 
i den aktuella tabellen. (Se ”Radera poster” 
på sidan 24.) 

Radera relaterade poster i den här tabellen när en post raderas 
i den andra tabellen.

Detta tillval tar bort relaterade poster även när du arbetar med en 
layout som inte visar relaterade poster.

Sortera relaterade poster. Sortera poster. Dubbelklicka sedan på de fält du vill sortera i listan 
till vänster i dialogrutan Sortera poster. Om du vill ändra 
sorteringsordningen för fälten drar du fälten, i den högra listan, till 
den önskade ordningen. Välj andra tillval och klicka sedan på OK. 

Att markera detta tillval påverkar inte sorteringsordningen i den 
relaterade filen.

6. Klicka på OK.

Om länkdata
Länkdata är data som kopieras från en annan tabell till ett fält i den aktuella tabellen. När 
informationen har kopierats blir den en del av den aktuella tabellen (och finns även kvar i den tabell 
som den kopierades från). Data som har kopierats till den aktuella tabellen ändras inte automatiskt 
när informationen i den andra tabellen ändras, såvida inte informationen i det matchande fältet i 
den aktuella tabellen ändras.

Om du vill upprätta en anslutning mellan tabeller för länkdata skapar du en relation. Sedan 
definierar du en länk som kopierar data från ett fält i den relaterade tabellen till ett fält i den aktuella 
tabellen.

När du skriver ett värde i det matchande fältet i den aktuella tabellen använder FileMaker Pro 
relationen för att hämta den första posten i den relaterade tabellen vars matchande fält innehåller ett 
matchande värde. Därefter kopieras värdet från länkens källfält till destinationen för länken, där 
värdet lagras. 

När ett värde har kopierats till destinationen för länken kan du ändra, ersätta eller radera det som 
vilket annat värde som helst (eftersom länkens värde tillhör den aktuella tabellen). Du kan även 
uppdatera data i den aktuella tabellen för att matcha data som ändrats i den relaterade tabellen.

C235

Namn

42.83.91.04Telefon

ParisOrt

C100

Namn

555-3849Telefon

VancouverOrt

Aktuell tabell

C200KundID

SvenssonNamn

Poster i relaterad tabell

Relation

Destination för länk Källa för länk

C200KundID

SvenssonNamn

555-1234Telefon

New YorkOrt

KundID

KundID

För att Markera
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Skapa länkdata
Så här skapar du länkdata:

1. Skapa en relation för länken mellan det matchande fältet i den aktuella tabellen och det 
matchande fältet i den relaterade tabellen. Se ”Skapa relationer” på sidan 94.

2. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Databas. 

3. Klicka på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas. 

4. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

5. Markera ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält eller containerfält i listan 
över befintliga fält eller definiera ett nytt fält.

6. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet). 

7. Klicka på fliken Automatiska data i dialogrutan Tillval för fält och välj sedan Länkade data. 

8. Välj tabellen som länken ska börja med och tabellen som länkdata ska kopieras från i 
dialogrutan Länkdata för. 

Börja med tabell Tabellen som länken ska använda som startpunkt i relationsdiagrammet.

Länkdata från relaterad tabell Den relaterade tabell som du vill att den relaterade informationen ska 
länkas från.

9. Markera fältet som länkdatavärdet ska kopieras från.

10. Välj tillval för länken.

Ange en åtgärd som ska utföras när 
värdena i de matchande fälten inte 
exakt matchar varandra 

Gå till rutan Om värdet inte hittas och markera ett tillval för att inte 
kopiera något värde eller för att kopiera närmaste lägre eller högre 
värde som finns i källfältet. Du kan också ange ett fast värde som ska 
användas i stället.

Förhindra att ett nollvärde (tomt 
värde) i länkkällan kopieras till 
destinationen för länken 

Markera Kopiera inte tomt fält. (Avmarkera detta tillval när du vill tillåta 
att ett tomt värde kopieras.)

Välj ett tillval för 
data som inte är lika 
med informationen i 
matchande fält

Välj källa för länken

Välj utgångspunkt 
för länkdata 

När rutan är markerad kan tomma 
värden inte kopieras

Välj den relaterade 
tabellen för länkdata

Markera ... om du vill ange

För att gör du så här:
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11. Klicka på OK.

12. Upprepa steg 5-11 för varje ytterligare fält som du vill definiera en länk för.

Ändra länkdata
Så här ändrar du länkdata:

1. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Databas. 

2. Klicka på fliken Fält. 

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Dubbelklicka på destinationsfältet för länken. 

5. Klicka på fliken Automatiska data i dialogrutan Tillval för fält. 

6. Kontrollera att Länkade data är markerat och klicka på Ange.

Om du vill avbryta användningen av en länk avmarkerar du Länkade data.

7. Gör ändringarna.

8. Klicka på OK.



Kapitel 5  
Dela data

Detta kapitel förklarar grunderna i hur du kan dela FileMaker Pro-databaser:

1 Delning via FileMaker-nätverk: Du kan dela FileMaker Pro-databaser i nätverket och på så 
sätt tillåta upp till fem FileMaker Pro- och FileMaker Go-användare att använda samma 
databasfil samtidigt. Om du vill dela en databas med fler än fem användare, kan du använda 
FileMaker Server som värd för databasen.

1 Importera och exportera data: Du kan utbyta information mellan FileMaker Pro och andra 
program genom att importera och exportera data. Du kan t.ex. importera data från en annan 
databas eller från ett kalkylbladsprogram. Du kan också exportera adressdata för att skapa 
personliga standardbrev med hjälp av ett ordbehandlingsprogram.

1 Återkommande import: Du kan konfigurera en FileMaker Pro-fil så att den automatiskt 
uppdaterar data som importerats från ett annat program, till exempel Microsoft Excel.

1 Hämta data från externa datakällor: Du kan hämta information som lagrats i andra 
FileMaker Pro-filer och externa SQL-databaser som använder ODBC-teknik för att dela data. 
Detta gör det möjligt för dig att arbeta med information som lagrats i externa databaser och 
kombinera externa data med information som lagrats i din fil. När du hämtar data från en ODBC-
databas kan du använda extra fält i din FileMaker Pro-fil för att genomföra beräkningar med och 
sammanfattningar av informationen utan att ändra den externa filens schema.

1 Publicera FileMaker Pro-layouter: Om du har FileMaker Server kan du använda 
FileMaker WebDirect för att snabbt och enkelt publicera layouter från dina FileMaker Pro-
lösningar i en webbläsare.

Obs!   Hjälpen innehåller utförlig information och stegvisa anvisningar för hur du använder 
FileMaker Pro. Mer information om hur du publicerar databaser på webben finns i Guide för 
FileMaker WebDirect.

Dela databaser i ett nätverk
Om datorn är ansluten till ett nätverk kan du och andra FileMaker Pro- och FileMaker Go-
användare med Windows och OS X arbeta med samma databasfil samtidigt. 

Nätverksdelning i FileMaker Pro stöder delning av filer med upp till fem användare samtidigt 
(exklusive värden). FileMaker Go-klienter räknas in i begränsningen på fem användare. Om du vill 
ha stöd för fler användare och webbpubliceringstekniker som XML, PHP och 
FileMaker WebDirect rekommenderar vi FileMaker Server.

Viktigt!   Enligt licensavtalet för FileMaker Pro måste du betala för en licens för varje separat dator 
som programmet FileMaker Pro installeras eller används på. Programlicensen får inte delas eller 
användas samtidigt på olika datorer. Läs programlicensavtalet, som innehåller viktig information 
om villkoren.
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Den första person som öppnar en delad fil kallas för värd. De användare som öppnar en delad fil 
efter värden kallas klienter.

Värden öppnar filen

Klienter öppnar anslutningar till den delade 

När en delad fil öppnas har värden och klienterna tillgång till samma information och alla ändringar 
som görs i filen visas i alla användares fönster. 

Data som ändras av någon användare sparas i den delade filen. Den delade filen sparas på den 
disk där filen finns.

Sorteringsordning, sökposter, fältordning för import och export och utskriftsformat är specifika för 
varje användare.

Aktivera fildelning och vara värd för filer
Eftersom många FileMaker Pro-kommandon utförs från värddatorn, blir prestanda bättre om du är 
värd för de delade filerna på den snabbaste datorn. Filen som du är värd för måste finnas på din 
hårddisk. Du kan inte vara värd för filer som är anslutna på en annan dator eller server. Det skulle 
nämligen riskera datasäkerheten och det kan ge sämre prestanda. 

Så här aktiverar du fildelning på nätverket för alla öppna filer: 

1. Öppna den eller de FileMaker Pro-filer som du vill dela.

Obs!   För att kunna aktivera eller ändra en fils delningsstatus måste du öppna den med ett 
konto som har behörigheten Hantera utökad behörighet. Mer information finns i ”Konton, 
behörighetsuppsättningar och utökad behörighet” på sidan 112.

2. Välj Arkiv-menyn > Dela databas > Dela med FileMaker-klienter.
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3. I dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker aktiverar du tillvalet Nätverksdelning genom 
att klicka på På.

Vid TCP/IP-adress visas systemets TCP/IP-adress.

Klicka här när 
du vill aktivera 
nätverksdelning

Välj nivån av 
nätverkstillgång för 
den eller de 
markerade filerna

4. Markera den eller de filer som du vill vara värd för i listan Öppna filer.

5. Välj nivå av nätverkstillgång till filen/filerna.

Ge alla FileMaker Pro- och FileMaker Go-
användare i nätverket tillgång 

Alla användare.

Begränsa nätverksåtkomsten till användare 
baserat på deras behörighet

Ange användare för varje behörighetsuppsättning och 
klicka sedan på Ange.

I dialogrutan ”Ange användare för varje 
behörighetsuppsättning” markerar du 
behörighetsuppsättningarna.

Förhindra åtkomst via FileMaker-nätverk Inga användare.

Hindra en delad fil från att visas på fliken Värdar 
i Startcenter 

Visa inte i Startcenter.

Obs!   Om du vill få åtkomst till filen genom Startcenter, 
klickar du på  på fliken Värdar och väljer 
Nätverksfilsökväg.

 

6. Klicka på OK. 

De öppna filerna är nu delade.

Viktigt!   De delade filerna måste vara öppna för att de ska vara tillgängliga för klienterna. 

För att Markera
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Öppna delade filer som klient
FileMaker Pro-databaser som delas via TCP/IP kan fjärröppnas med hjälp av listan över lokala 
värdar eller värddatorns IP-adress eller DNS-namn (om ett sådant har definierats). 

Obs!   Det kan hända att du måste ange kontonamn, lösenord och domännamn (endast 
Windows), beroende på hur fildelningen är inställd på värddatorn. 

Så här öppnar du en delad fil med hjälp av en lokal värd:

1. Välj Arkiv > Fjärröppna.

Startcenter öppnas till fliken Värdar. Om värdarna inte visas klickar du på . 

Favoritvärdar visas först i listan.

2. Om du vill se vilka filer som är tillgängliga från en värd klickar du på värdnamnet.

Om du vill visa filerna i en lista klickar du på . Om du vill visa filerna sida vid sida klickar du 
på .

3. Markera filen som du vill öppna och klicka sedan på Öppna (eller dubbelklicka på filnamnet).

Så här öppnar du en delad fil med hjälp av en IP-adress eller ett DNS-namn:

1. I Startcenter klickar du på fliken Värdar, sedan på  och väljer Nätverksfilsökväg.

2. Vid Nätverksfilsökväg anger du adress och filnamn för den delade filen i följande format:

fmnet:/adress/filnamn

Till exempel:

1 en IPv4-adress: fmnet:/192.168.10.0/Mina adresser 

1 en IPv6-adress: fmnet:/[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mina 
adresser 

1 ett DNS-namn: fmnet:/värd.domän.com/Mina adresser 

Lägg märke till att det bara ska vara ett snedstreck i fmnet:/.

3. Klicka på OK.

Obs!   När du öppnar en fil som finns hos en värd, kan du se en ikon som anger säkerhetsnivån 
på anslutningen till värden. Säkra anslutningar krypteras med SSL.

1 I rubrikraden för dialogrutan Öppna filnamn:

1  (Windows) eller  (OS X) betyder att anslutningen inte är krypterad.

1  (Windows) eller  (OS X) betyder att anslutningen är krypterad, men att 
SSL-certifikatet för FileMaker Server inte kan verifieras. Du kan bli ansluten till en server som 
utger sig för att vara din egentliga destination, vilket innebär att konfidentiell information kan 
komma att äventyras.

1  (Windows) eller  (OS X) betyder att anslutningen är krypterad med ett verifierat 
SSL-certifikat.
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1 När filen har öppnats kan följande visas längst ned i det vänstra hörnet av FileMaker Pro-
fönstret:

1 Ingen ikon betyder att anslutningen inte är krypterad.

1  betyder att anslutningen är krypterad, men att SSL-certifikatet för FileMaker Server inte 
kan verifieras. Du kan bli ansluten till en server som utger sig för att vara din egentliga 
destination, vilket innebär att konfidentiell information kan komma att äventyras.

1  betyder att anslutningen är krypterad med ett verifierat SSL-certifikat.

Begränsningar för ändring av delade filer

Flera användare kan göra ändringar i samma delade fil samtidigt, men det finns vissa 
begränsningar för vilka typer av samtidiga ändringar som är tillåtna. Två personer kan till exempel 
inte redigera samma post samtidigt, men de kan redigera två olika poster samtidigt.

Fjärröppna delade databaser med en URL-adress
Installationsprogrammet för Filemaker Pro registrerar FMP som ett Internet-protokoll. Detta gör att 
du kan öppna delade databaser med hjälp av URL-adresser. Du kan även köra ett script i en delad 
fil med hjälp av en URL-adress.

Så här identifierar du den delade databasens URL på värddatorn och skickar den till en 
klientanvändare:

1. Välj Arkiv > Skicka > Länk till databas i den delade filen på värddatorn.

FileMaker Pro öppnar ett e-postmeddelande i ditt standardprogram för e-post som innehåller 
den aktuella databasens URL plus klientanslutningskrav.

2. Adressera e-postmeddelandet till klientanvändaren och skicka sedan iväg det. 

Så här öppnar du en delad databas på en klientdator:

1. Starta webbläsaren på klientdatorn.

2. Ange URL-adressen till värddatorn i adressfältet i följande format:

fmp://{{konto:lösenord@}adress/}filnamn

De parametrar som inte är obligatoriska omges av klamrar (”{ }”).

Exempel

fmp://Mina%20adresser

fmp://192.168.10.0/Mina%20adresser.fmp12

fmp://[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mina%20adresser.fmp12

fmp://MittKonto:MittLösenord@192.168.10.0/Mina%20adresser.fmp12

Stänga en delad fil
Innan en delad fil kan stängas av värden måste alla klienter stänga den. Med FileMaker kan du 
skicka begäran till nätverksklienter att stänga den delade filen när du vill göra något av följande: 
stänga filen, ändra delningsförhållanden för filen, avsluta FileMaker Pro eller utföra en uppgift som 
kräver att alla klienter stänger filen. Om en klient inte svarar på din begäran om att stänga filen 
inom 30 sekunder försöker FileMaker Pro stänga den delade filen på klientdatorn.
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Så här stänger du en delad fil:

1. Välj Arkiv > Stäng på den dator som är värd för filen.

2. Om några klienter fortfarande har filen öppen visas en dialogruta med en lista över de 
användarna. Klicka på Stäng för att skicka ett meddelade till klienterna som uppmanar dem att 
stänga filen.

Klienterna klickar på Avbryt Programmet väntar på att klienterna ska stänga filen

Klienterna klickar på Stäng nu Den delade filen stängs på klienternas datorer

Klienterna inte gör någonting Filen stängs efter 30 sekunder om det inte uppstår några problem

 

Dela filer med FileMaker Go-klienter
Med FileMaker Go kan du arbeta med FileMaker Pro-filer på iPad, iPhone och iPod touch. 
Du arbetar med data interaktivt: när du ändrar data på iOS-enheten uppdateras dina data på 
värddatorn och tvärtom.

Bygg lösningar med Filemaker Pro. Dela dem med FileMaker Pro eller FileMaker Server. Sedan 
använder du FileMaker Go för att arbeta med data på en enhet. Information om hur du anpassar 
databaser för användning med FileMaker Go finns i FileMaker Go Utvecklingshandbok som finns 
tillgänglig på http://www.filemaker.com/documentation/sv.

Överföra filer till FileMaker Server
Du kan använda FileMaker Pro när du vill överföra databasfiler till FileMaker Server. Innan du kan 
överföra filer måste du ha kontonamnet och lösenordet för serveradministratören eller för en 
gruppadministratör som har behörighet att utföra åtgärder på databaser. Mer information om hur 
du överför filer till FileMaker Server finns i Hjälpen.

Importera och exportera data
Du kan utbyta information mellan FileMaker Pro och andra program genom att importera och 
exportera data. Du kan: 

1 importera data till en befintlig FileMaker Pro-fil, antingen till en ny tabell eller till en befintlig tabell

1 konvertera data från andra program till nya FileMaker Pro-filer

1 exportera data för användning i andra program.

Filformat för import och export
Varje program sparar sina datafiler på sitt eget sätt, i ett visst filformat. De flesta program kan 
utbyta information i andra format. 

FileMaker Pro kan importera och exportera filer i följande format, följt av filnamnstilläggen: 
Microsoft Excel (.xlsx), tabb-avgränsad text (.tab, .txt), komma-avgränsade värden (.csv, .txt), 
FileMaker Pro 12 (.fmp12), Merge (.mer), HTML-tabell (.htm) och XML (.xml). Om du utbyter data 
med ett annat program bör du kontrollera i dokumentationen till programmet om de filformat som 
programmet använder fungerar med både FileMaker Pro och det andra programmet. 

De flesta filformat stöder endast datakonvertering men importerar och exporterar inte formatering 
som typsnitt, storlek, stil och färg.

Om FileMaker Pro

http://www.filemaker.com/documentation/sv
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Ställa in återkommande importer
Du kan konfigurera en FileMaker Pro-fil så att den automatiskt uppdaterar data som importerats 
från ett annat program, till exempel Microsoft Excel. Återkommande import sker automatiskt första 
gången du visar layouten som innehåller data från den externa filen. Sedan kan du köra ett script 
för att uppdatera data. 

ODBC och JDBC
Du kan utbyta FileMaker Pro-data med ODBC- och JDBC-kompatibla program. Du kan t.ex. 
infoga FileMaker Pro-data i Microsoft Excel. 

Använda FileMaker Pro som 
datakälla/dela FileMaker Pro-data

1. ODBC och JDBC

2. SQL-frågor

FileMaker Guide för ODBC och 
JDBC och FileMaker SQL-
referens

Använda FileMaker Pro som 
ODBC-klient/hämta ODBC-data

1. Interaktivt via relationsdiagrammet

2. En gång, statiskt via ODBC-import 
(eller Arkiv-menyn > Öppna), även 
scriptstegen Importera poster och 
Utför SQL

”Arbeta med externa datakällor” 
på sidan 109 och Hjälpen

Metoder för att importera data i en befintlig fil 
När du importerar data i en befintlig fil kan du göra följande:

1 lägga till nya poster i en befintlig tabell

1 skapa en ny tabell av importerade data

1 uppdatera befintliga poster i en befintlig tabell

1 uppdatera matchande poster i en befintlig tabell

Viktigt!   De båda importmetoderna som uppdaterar befintliga poster respektive matchande 
poster skriver över befintliga data under importprocessen och kan inte ångras. För att säkra dina 
data bör du göra en säkerhetskopia av filen innan du importerar och uppdaterar posterna. 
Välj Arkiv > Spara en kopia.

Filen du importerar poster från är källan. Filen du importerar poster till är målet. 

Om att lägga till poster
När du lägger till poster importerar du alla poster från källfilen till målfilen eller måltabellen. En ny 
post skapas i målfilen för varje post som går att importera i källfilen.

Om att uppdatera befintliga poster 
Med detta tillval ersätter du data i filen med data från källfilen. För varje fält du importerar till skriver 
data från den första importeringsbara posten (eller dataraden) i källfilen över data i den första 
posten i målfilen. Data från den andra importeringsbara posten (eller dataraden) i källfilen skriver 
över fält i den andra posten i målfilen osv. När du ersätter data undersöks eller jämförs inte data i 
filerna. 

Du kan välja om du vill att data i enskilda fält ska ersättas eller inte.

Vad vill du göra? Hur gör du det? Se
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Poster i målfilen ersätts med samma antal poster från källfilen. Om det finns fler importeringsbara 
poster i källfilen importeras inte data från de extra posterna i källfilen, såvida du inte väljer Lägg 
till återstående data som nya poster. Om det finns flera poster i målfilen ersätts inte data i de 
extra posterna i målfilen.

Om att uppdatera matchande poster 
Du kan uppdatera matchande poster och fält i målfilen med data från en annan fil. Anta att du har 
en kopia av en databas på din dator på jobbet och en annan kopia på din bärbara dator. Då kan du 
uppdatera filen på kontoret med de ändringar du gör när du reser.

Du bestämmer vilka poster i källfilen som ska uppdatera vilka poster i målfilen genom att välja ett 
eller flera matchande fält i varje fil. Om data i det matchande fältet för en post i målfilen matchar 
data i källfilen, uppdateras posten i målfilen med data från källfilen.

Matchande fält måste på ett unikt sätt identifiera varje enhet i databasen. I en databas över 
personer kan du använda ett matchande fält, t.ex. Anställningsnummer, eller flera matchande 
fält, t.ex. Efternamn, Förnamn och Telefonnummer. Att endast använda Efternamn skulle 
kunna identifiera mer än en person. Detta är alltså inget bra matchande fält. 

Du anger även vilka fält som ska importeras. Innehållet i alla fält som du väljer att importera, i alla 
matchande poster, kommer att skriva över data i målfilen, även om fältet i källfilen är tomt.

När målfilen innehåller hittade poster uppdateras endast de hittade posterna. (Om källfilen är en 
annan FileMaker Pro-fil kan du endast importera från de hittade posterna.)

I följande exempel visas hur en post i en målfil ser ut innan och efter att den har uppdaterats av 
en matchande post i en källfil.

(OS X) eller –> (Windows) indikerar att fältet ska importeras

–>

–
–>
–>
–>
–

–>
–

(OS X) eller = (Windows) indikerar ett matchande fält

123-456-7890

Källfil

Johan
Q
Svensson
Stora gatan 1
Storstad
Sverige

123-456-7890

Målfil

Johan

Svensson
Lilla gatan 2
Lillstad
Sverige
2015-03-03
408-555-6789

123-456-7890

Efter uppdatering

Johan
Q
Svensson
Stora gatan 1
Storstad
Sverige
2015-03-03

Innan de matchande posterna uppdateras

Målfil
=

(OS X) eller – (Windows) indikerar att fältet inte ska importeras

Om importprocessen
De grundläggande stegen för att importera poster är följande:

1. Gör en säkerhetskopia av målfilen du importerar till.

2. Om källfilen är en FileMaker Pro-fil gör du en sökning så att de hittade posterna i det aktuella 
fönstret endast innehåller de poster som ska importeras.

3. Öppna målfilen. Om den innehåller flera tabeller väljer du en layout som visar poster från 
tabellen du vill importera till.

Layouten behöver inte visa alla fält i tabellen. Du kommer att kunna specificera de fält som du 
vill importera till i dialogrutan Fältordning för import.
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4. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster ska du se till att de hittade posterna i 
målfilen endast innehåller de poster som ska ändras eller uppdateras.

5. Välj Arkiv > Importera poster > Fil och välj namnet på filen som innehåller de data du vill 
importera (källfilen).

6. Välj en tabell i listan Källa i dialogrutan Fältordning för import om det behövs.

7. Godkänn tabellen som visas i listan Mål, eller välj Ny tabell om du vill skapa en tabell med 
samma schema som källtabellen.

8. Välj vilken typ av import du vill göra. Se ”Metoder för att importera data i en befintlig fil” på 
sidan 105.

9. Koppla fälten i målfilen till fälten i källfilen och välj ett importalternativ.

Fält i källfilen
Fält i målfilen

Pilarna visar att data kommer att 
importeras till fälten till höger

Välj en importmetod

Välj en tabell 
som du vill 

importera från Importera till aktuell tabell 
eller ny tabell

10. Klicka på Importera.

11. Om dialogrutan Tillval för import visas väljer du ett eller flera av följande tillval, och klickar 
sedan på Importera.

Du kan:

1 infoga data automatiskt i fält som har definierats med tillval för automatisk inmatning

1 ange hur du vill importera data från repeterade fält

1 tillåta målfilen att använda befintligt innehåll i externa containerfält istället för att importera 
nya containerdata

Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro-fil
Du kan konvertera en datafil från ett annat program till en ny FileMaker Pro-fil. Den konverterade 
filen kommer att innehålla:

1 data från filen eller källan som du konverterar 

1 två layouter för visning av data
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1 konverterade fältnamn, om de är tillgängliga i filen eller källan som du konverterar. I annat fall 
är fältnamn som används allmänna (f1, f2, f3 osv.)

1 konverterade fälttyper, om de är tillgängliga i filen eller källan som du konverterar. I annat fall 
är alla fält textfält.

Så här importerar du data till en ny fil:

1. I källprogrammet sparar du informationen som ska importeras i ett filformat som FileMaker Pro 
kan hantera. Se ”Filformat för import och export” på sidan 104.

2. Välj Arkiv-menyn > Öppna i FileMaker Pro.

3. På fliken Mina lösningar i Startcenter klickar du på Bläddra.

4. I dialogrutan Öppna fil väljer du den typ av fil du vill importera under Filformat (Windows) eller 
Visa (OS X), markerar filen som ska konverteras och klickar på Öppna.

5. Om dialogrutan Tillval för första raden öppnas väljer du om den första dataraden innehåller fält 
namn eller den första posten och klickar sedan på OK.

6. Om du konverterar ett Microsoft Excel-kalkylblad och dialogrutan Ange Excel-data öppnas 
markerar du ett kalkylblad eller ett namngivet område i arbetsboksfilen och klickar sedan på OK.

7. Ange ett namn för den nya filen i dialogrutan Ny fil, välj en sökväg och klicka på Spara.

Informationen konverteras till en FileMaker Pro-fil och filen visas.

Om exportprocessen
Du kan exportera FileMaker Pro-data till en ny fil och sedan öppna den i ett annat program.

De grundläggande stegen för att exportera poster är följande:

1. Öppna FileMaker Pro-filen och visa en layout som innehåller posterna som ska exporteras.

2. Leta reda på och sortera de poster du vill exportera. Se ”Söka efter poster” på sidan 28 och 
”Sortera poster” på sidan 32.

3. Välj Arkiv > Exportera poster.

4. I dialogrutan Exportera poster till fil skriver du ett namn och väljer en sökväg för den exporterade 
filen och ett filformat.

5. I dialogrutan Fältordning för export anger du hur du vill att informationen ska exporteras.

Ett fält i den aktuella layouten Aktuell layout (Layoutnamn) i tabellistan och dubbelklickar därefter på ett fält 
i listan

Ett fält i den aktuella 
layoutens tabell

Aktuell tabell (Tabellnamn) i tabellistan och dubbelklickar därefter på ett fält i 
listan

6. Om det behövs väljer du en teckenuppsättning för den exporterade filen. 

Om du vill exportera Välj
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7. Ange om du vill använda den aktuella layoutens formatering för den exporterade informationen 
eller inte. 

Välj fält i den 
här listan

Välj för att applicera 
formatering 

Dessa fält exporteras

Om du vill exportera relaterade 
fält väljer du den relaterade 

tabellen i listan

Arbeta med externa datakällor
Du kan definiera datakällor i en FileMaker Pro-fil för att hämta data från:

1 andra FileMaker Pro-filer

1 SQL-databaser som använder ODBC-teknik för att dela information

När du definierar datakällor i FileMaker Pro-filer visas aktuella data från externa databaser i dina 
filer. Du kan använda FileMaker Pro för att lägga till, redigera, ta bort, söka efter och sortera data 
i externa filer.

Följande procedurer ger en översikt över hur du hämtar data i externa FileMaker Pro-filer eller 
externa ODBC-datakällor. 

Arbeta med externa FileMaker Pro-filer

Så här konfigurerar du en FileMaker Pro-databasfil som en datakälla: 

1 Lägg till tabeller från andra FileMaker Pro-datakällor till relationsdiagrammet i den aktuella 
FileMaker Pro-filen.

1 Lägg till fält till layouter för att visa data från den andra FileMaker Pro-filen. 

Arbeta med ODBC-datakällor

Så här konfigurerar du en fil för att hämta data i ODBC-datakällor som stöds:

1 Installera och konfigurera en ODBC-drivrutin för de externa datakällor som du vill ha tillgång till.

1 På den dator som står som värd för den aktuella FileMaker Pro-filen definierar du ett DSN-
namn (Data Source Name) för varje ODBC-datakälla som du vill öppna.

1 Ange alternativ för de ODBC-datakällor som du vill ha tillgång till (t.ex. om användarna ska 
uppmanas ange användarnamn och lösenord).

1 Lägg till en eller flera tabeller från ODBC-datakällan till relationsdiagrammet i den aktuella 
FileMaker Pro-filen.
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1 Lägg till fält i layouter i FileMaker Pro-filen så att du kan visa externa data.

1 Du kan också lägga till extra fält i externa tabeller och layouter för att visa beräkningar och 
sammanfattningar baserade på data som lagrats i de externa ODBC-datakällorna.

Spara och skicka data i andra format
Du kan spara FileMaker Pro-data som ett Microsoft Excel-kalkylblad eller en PDF-fil, vilket gör att 
du kan ge dina data till användare som inte har FileMaker Pro.

I FileMaker Pro kan du skicka Excel-kalkylblad och PDF-fil med e-post när du sparar dem. Du kan 
också skapa scripts som sparar poster i Excel- eller PDF-format.

Om du vill spara filer i Excel-format behöver du ha åtkomsten Tillåt export. Om du vill spara filer i 
PDF-format behöver du ha åtkomsten Tillåt utskrift.

Obs!   Den sparade filen innehåller bara fält som finns i layouten när du sparar. Du kan inkludera 
andra fält (till exempel fält på flikpaneler som inte är längst fram) med kommandot Exportera 
poster i stället för Spara/Skicka poster som.

Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation
Du kan använda FileMaker Pro för att skicka ett eller flera meddelanden till en eller flera 
mottagare. Genererad e-post skickas med hjälp av ditt standard-e-postprogram eller direkt via 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, en uppsättning villkor för att skicka och ta emot e-post). 
Du kan ange värden, eller använda värden från fält eller beräkningar. Du kan också skapa scripts 
för att skicka e-post. 

Publicera lösningar på webben
Om du har FileMaker Server kan du använda FileMaker WebDirect för att snabbt och enkelt 
publicera layouter från dina lösningar på webben. Du behöver inte installera ytterligare program – 
alla som har en kompatibel webbläsare och tillgång till Internet eller ett intranät kan ansluta sig till 
din FileMaker WebDirect-lösning och visa, redigera, sortera och söka i poster om du ger dem 
behörighet. Med FileMaker WebDirect uppdateras data i webbläsaren automatiskt när 
FileMaker Server levererar data till webbläsaren. 

Mer information finns i Guide för FileMaker WebDirect.
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I det här kapitlet beskrivs grunderna i hur du begränsar vad användarna kan se och göra i en 
FileMaker Pro-fil. Du får lära dig att:

1 planera filsäkerhet

1 visa och skapa användarkonton och lösenord

1 visa och skapa behörighetsuppsättningar

1 visa utökad behörighet

1 ge andra filer åtkomstbehörighet till dina filer 

1 vidta säkerhetsåtgärder för databasen, operativsystemet, nätverket och maskinvaran

1 säkerhetskopiera databaser och andra filer

1 installera, köra och uppgradera antivirusprogramvara

Obs!   Hjälpen innehåller utförlig information och stegvisa anvisningar för hur du använder 
FileMaker Pro.

Fördjupad information om hur du säkrar FileMaker Pro-filer finns på 
http://www.filemaker.com/se/support/security.

Skydda databaser med konton och behörighetsuppsättningar
Du kan begränsa vad användare kan se och göra i en databasfil. Du kan begränsa följande:

1 Dataåtkomst: Gör vissa poster och fält från olika tabeller skrivskyddade eller dölj dem helt och 
hållet.

1 Layoutåtkomst: Hindra användare från att ändra layouter i layoutläge.

1 Åtkomst till värdelistor och scripts: Hindra användare från att visa och ändra värdelistor och 
från att köra scripts. 

1 Åtkomst till fildelning: Aktivera fildelning via FileMaker Network, ODBC och JDBC samt 
FileMaker WebDirect individuellt.

1 Skriva ut/exportera data: Hindra användare från att skriva ut eller exportera data.

1 Menyåtkomst: Gör endast en begränsad uppsättning menykommandon tillgängliga.

Du begränsar vad användarna får göra i en fil genom att kräva att de ska ange ett kontonamn och 
ett lösenord när de försöker öppna en fil. Det kontonamn användaren anger bestämmer vilka 
behörigheter som aktiveras, och behörigheterna i sin tur styr vad användaren kan göra i en fil. Mer 
information om konton och behörighet finns i följande avsnitt.

Du kan definiera behörighet i en delad fil medan den används av klienterna. En 
behörighetsändring som påverkar en aktuell klient träder inte i kraft förrän klienten stänger filen 
och öppnar den igen.

http://www.filemaker.com/se/support/security 
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De behörighetsuppsättningar som du anger gäller bara för en enstaka fil och alla databastabeller 
i den filen. Om din databaslösning består av flera filer som du vill skydda kan det vara bra att 
kombinera alla filerna i en fil med flera tabeller. Därefter kan du definiera behörighet i en enda fil 
för att hantera åtkomsten till hela databaslösningen. Om du inte vill kombinera filerna till en fil bör 
du definiera behörighet i varje fil som innehåller objekt som ska skyddas.

Viktigt!   Om du skapar en relation i en fil som refererar till en tabell i en annan fil kan du inte 
hantera behörighet för den relaterade tabellen i den första filen. Den definierade behörigheten i 
den andra filen styr åtkomsten till tabellen.

Konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet

Konton

Med konton verifieras användare som försöker öppna skyddade filer. För varje konto anges ett 
kontonamn och vanligen ett lösenord. Användare som inte anger giltig kontoinformation kan inte 
öppna skyddade filer.

Varje databasfil innehåller två fördefinierade konton: Admin och Gäst. Mer information finns i ”Om 
fördefinierade konton” på sidan 113.

Du kan välja att skapa ett konto för varje person som ska använda en fil eller att skapa ett litet antal 
konton som delas av många användare, t.ex. kontot ”Marknadsföring” och kontot ”Försäljning”.

1 Skapa ett konto för varje person när det är nödvändigt att verifiera enskilda användares identitet 
och du vill kunna styra åtkomsten per person.

1 Skapa konton för flera personer när du inte vill ha så många konton att underhålla och du inte 
behöver kunna hantera varje persons åtkomst av filen.

Om FileMaker Server används som värd för filerna kan du skapa externa serverkonton som 
hämtar verifieringsinformation från en verifieringsserver, t.ex. Apple Open Directory eller en 
Windows-domän. Mer information finns i ”Skapa konton som verifieras via en extern server” på 
sidan 119.

Behörighetsuppsättningar

En behörighetsuppsättning anger en viss nivå av åtkomst till en databasfil. Varje databasfil 
innehåller tre fördefinierade behörighetsuppsättningar för vanliga typer av åtkomstnivåer: Full 
åtkomst, Endast datainmatning och Skrivskyddad åtkomst. När du skapar en 
behörighetsuppsättning finns det många tillval som du kan använda för att begränsa åtkomsten 
till en databas, t.ex. vilka layouter som ska vara synliga, vilka menyer som ska vara tillgängliga 
och om utskrift är tillåten eller inte. Med behörighet kan du också begränsa åtkomsten till särskilda 
poster eller fält i en fil. Varje konto tilldelas en behörighetsuppsättning som anger åtkomstnivån 
när någon öppnar en fil med det kontot.

Du kan skapa så många behörighetsuppsättningar som du behöver för att definiera de typer av 
åtkomst som du vill tillåta i en fil. Mer information om behörighetsuppsättningar finns i ”Om 
fördefinierade behörighetsuppsättningar” på sidan 114.

Utökad behörighet

Den utökade behörigheten bestämmer vilka datadelningstillval som tillåts med en 
behörighetsuppsättning, t.ex. om en behörighetsuppsättning tillåter att användarna öppnar en 
delad fil eller visar en databas i en webbläsare.
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Följande tabell innehåller den utökade standardbehörighet som är tillgänglig. (Andra inställningar 
för utökad behörighet kan definieras av både FileMaker-utvecklare och andra utvecklare som vill 
kunna hantera åtkomsten för andra programvaruprodukter som utvecklas för att samverka med 
FileMaker Pro eller FileMaker Server.)

fmwebdirect Åtkomst via FileMaker WebDirect Åtkomst till en databasfil i en webbläsare via 
FileMaker WebDirect.

fmxdbc Åtkomst via ODBC/JDBC Att användaren öppnar en databas som en ODBC- eller 
JDBC-datakälla.

fmapp Åtkomst via FileMaker Network, 
scripts på serversidan eller 
FileMaker Go

Att användaren öppnar en delad fil (antingen en fil som 
delas från FileMaker Pro eller en fil som delas från 
FileMaker Server och som FileMaker Server är värd för).

fmreauthenticate10 Kräv ny autentisering efter det 
angivna antalet minuter i 
viloläge/bakgrunden

Öppna en fil i FileMaker Pro eller FileMaker Go utan att 
behöva logga in igen efter viloläge eller efter användning 
av annat program. Standardtiden är 10 minuter.

fmxml Tillgång via XML-
webbpublicering - endast FMS

Ansluta till en databasfil från en webbläsare eller ett annat 
program via XML-webbpublicering (endast 
FileMaker Server).

fmphp Tillgång via PHP-
webbpublicering - endast FMS

Ansluta till en databasfil från en webbläsare eller ett annat 
program via PHP-webbpublicering (endast 
FileMaker Server).

När en användare försöker öppna eller använda en skyddad fil med någon av metoderna ovan 
uppmanas användaren att ange kontoinformation. Om behörighetsuppsättningen för kontot inte 
tillåter den typ av utökad behörighet som användaren begär, visas ett felmeddelande om att 
användaren inte kan öppna filen.

All utökad behörighet förutom för fmreauthenticate10 är inaktiverad som standard, även i 
behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

När du aktiverar utökad behörighet gör du det bara tillåtet för vissa behörighetsuppsättningar att 
använda delade data. För att den delade informationen faktiskt ska kunna användas måste du 
också konfigurera delning för den önskade typen av åtkomst. Mer information om utökad 
behörighet finns i ”Visa utökad behörighet” på sidan 121.

Om fördefinierade konton
Varje databasfil innehåller två fördefinierade konton: Admin och Gäst.

Admin, konto

Kontot Admin tilldelas behörighetsuppsättningen Full åtkomst, som ger åtkomst till allt i en fil. 
Kontot Admin har inget lösenord. I filer som inte har någon definierad behörighet konfigureras 
filtillvalen för automatisk inloggning i filen med kontot Admin.

Kontot Admin är fullständigt redigerbart. Du kan byta namn på det, ange ett lösenord för det eller 
inaktivera det. Du kan till och med radera kontot Admin. Innan du gör det måste du dock ge Full 
åtkomst till minst ett annat aktivt konto.

Viktigt!   Glöm inte kontonamnet och lösenordet som hör till behörighetsuppsättningen Full 
åtkomst. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller 
glömmer det här kontonamnet och lösenordet kanske du inte kan öppna filen.

Nyckelord Den utökade behörigheten ... ... bestämmer om en behörighet tillåter
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Gäst, konto

Med kontot Gäst kan användarna öppna en fil utan att ange kontoinformation. Kontot Gäst har 
inget lösenord. Som standard tilldelas gästkontot behörigheten Skrivskyddad åtkomst, men du 
kan tilldela gästkontot vilken behörighet som helst.

Gästkontot är inaktiverat från början, vilket innebär att gästtillvalet i dialogrutan Öppna <filnamn> 
är inaktiverat och att användarna inte kan öppna filer som gäster. Du kan aktivera kontot Gäst om 
du vill tillåta gäståtkomst.

Kontot Gäst är inte fullständigt redigerbart. Du kan inte radera det, ändra dess namn eller ge det 
ett lösenord.

Om fördefinierade behörighetsuppsättningar
Varje ny databasfil innehåller tre fördefinierade behörighetsuppsättningar:

1 Full åtkomst: tillåter visning och ändring av allt i en fil

1 Endast datainmatning: tillåter endast visning och inmatning av data

1 Skrivskyddad åtkomst: tillåter visning men inte ändring av data

Obs!   Behörighetsuppsättningen Skrivskyddad åtkomst ger skrivbehörighet till alla globala fält. 
Om du vill skapa behörighetsuppsättningar där globala fält och alla registrerade data är 
skrivskyddade kan du duplicera behörighetsuppsättningen Skrivskyddad åtkomst och ändra 
Poster från Anpassad behörighet till Endast visa i alla tabeller.

Du kan inte ändra eller radera de här fördefinierade behörighetsuppsättningarna, utom för att 
aktivera eller inaktivera utökad behörighet för dem. Du kan antingen använda dem som de är eller 
duplicera dem och sedan ändra kopiorna.



Kapitel 6  |  Skydda filer 115

Följande tabell sammanfattar behörighetsuppsättningarnas egenskaper.

Poster (i alla tabeller) skapa, ändra, radera skapa, ändra, radera endast visning

Layouter alla ändringsbara endast visning endast visning

Värdelistor alla ändringsbara endast visning endast visning

Scripts alla ändringsbara och 
körbara

alla endast körbara alla endast körbara

Utökad behörighet alla utan, med 
undantag för 
fmreauthenticate10

alla utan, med 
undantag för 
fmreauthenticate10

alla utan, med 
undantag för 
fmreauthenticate10

Tillåt utskrift aktiverat aktiverat aktiverat

Tillåt export aktiverat aktiverat aktiverat

Hantera utökad behörighet aktiverat inaktiverat inaktiverat

Tillåt att användaren åsidosätter varningar 
om datakontroll

aktiverat inaktiverat inaktiverat

Koppla bort användaren från 
FileMaker Server när inget görs

inaktiverat aktiverat aktiverat

Tillåt att användaren ändrar sitt eget 
lösenord

aktiverat aktiverat aktiverat

Lösenord måste ändras var x dag inaktiverat inaktiverat inaktiverat

Minsta längd för lösenord inaktiverat inaktiverat inaktiverat

Tillgängliga menykommandon Allt Allt Allt

Du måste ha behörigheten Tillåt utskrift för att kunna spara poster som en PDF-fil. Du måste ha 
behörigheten Tillåt export för att kunna exportera poster som ett Microsoft Excel-kalkylblad. Se 
”Spara och skicka data i andra format” på sidan 110.

Obs!   Behörighetsuppsättningen Full åtkomst är den enda uppsättningen som ger tillgång till 
dialogrutorna Hantera databas och Hantera externa datakällor, där du kan ändra fält, tabeller, 
relationer och datakällor. Det är också den enda behörighetsuppsättningen som tillåter ändring av 
konton och behörighet. Du kan inte aktivera den här behörigheten i någon annan 
behörighetsuppsättning. En användare som vill ändra databasdefinition eller behörighet måste 
därför öppna filen med ett konto som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Minst ett aktivt FileMaker-verifierat konto i varje fil måste ha behörighetsuppsättningen Full 
åtkomst. 

Planera säkerhet för en fil
En ny FileMaker Pro-fil är från början helt oskyddad. När filen öppnas loggas användarna 
automatiskt in med kontot Admin, som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

1 Om du vill hindra någon annan från att öppna en databasfil på din dator kan du 
lösenordsskydda den. Mer information finns i ”Lösenordsskydda en fil” på sidan 117.

Behörighet

Full åtkomst efter 
behörighetsupp-
sättning

Endast 
datainmatning-
efter 
behörighetsupp-
sättning

Skrivskyddad 
åtkomst-efter 
behörighetsupp-
sättning
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1 Om du behöver dela en databasfil med andra och ge olika användare olika nivåer av åtkomst 
till filen måste du planera säkerheten för filen. Överväg att lista användartyperna och deras 
behörigheter: 

* Du kan ge begränsad åtkomst till vissa funktioner, till exempel för att radera poster, genom att 
använda olika behörigheter för olika poster.

Du kan ytterligare skydda en fil genom att kräva behörighet för alla filer som försöker få åtkomst 
till dess tabeller, layouter, värdelistor och scripts. Se ”Bevilja åtkomst till filer” på sidan 121.

Så här planerar du säkerheten för en delad fil: 

1. Bestäm vilka behörighetsuppsättningar du behöver för filen.

Skriv ned vilka områden av filen som ska skyddas, t.ex. särskilda tabeller, fält, poster, layouter, 
värdelistor och scripts. Planera hur många behörighetsuppsättningar du måste skapa för de 
olika nivåer av åtkomst som behövs.

2. Bestäm om det behövs enskilda konton för varje användare eller gruppkonton som flera 
användare kan dela.

3. Välj om du vill aktivera kontot Gäst, som tillåter användare att öppna filer utan att behöva ange 
kontoformation.

4. Skapa de behörighetsuppsättningar som du behöver i filen.

5. Bestäm om du behöver aktivera utökad behörighet för specifika behörighetsuppsättningar.

Aktivera inte utökad behörighet om det inte behövs.

6. Skapa de konton du behöver i filen och tilldela varje konto en behörighetsuppsättning.

Mer information finns i nästa avsnitt. Om du använder kontot Gäst bör du ge det den mest 
begränsade behörigheten. Annars kan du inaktivera kontot Gäst.

7. Öppna filen med olika konton och testa varje behörighetsuppsättning som du har skapat. 
Kontrollera att begränsningarna fungerar som de ska och justera behörighetsuppsättningarna 
vid behov.

8. Du kan även begränsa andra filers åtkomst till lösningens schema. Mer information finns i 
”Bevilja åtkomst till filer” på sidan 121.

Chefer Marknadsföring Försäljning Personal
Juridisk 
information Gäster

Visa poster Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lägga till poster Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Ändra poster Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Radera poster Ja Begränsad* Begränsad* Ja Nej Nej

Ändra scripts Ja Begränsad* Nej Ja Nej Nej

Köra scripts Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Ändra värdelistor Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Menyer Allt Endast 
databearbetning

Endast 
databearbetning

Allt Minimum Minimum
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Lösenordsskydda en fil
När du har lösenordsskyddat en fil uppmanas du att ange ett kontonamn och ett lösenord varje 
gång du öppnar filen. Personer som inte känner till kontoinformationen kan inte öppna filen.

Så här lösenordsskyddar du en fil:

1. Ändra kontona i filen på följande sätt:

1 Redigera kontot Admin genom att ge det ett annat kontonamn och lösenord och välja 
behörighetsuppsättningen Full åtkomst. 

1 Se till att kontot Gäst är inaktivt.

1 Radera eventuella andra konton i filen eller gör dem inaktiva.

2. Om det behövs kan du redigera behörighetsuppsättningen Full åtkomst och ange eventuell 
utökad behörighet som du vill ha.

Aktivera inte utökad behörighet om det inte behövs.

Förslag på hur du skapar säkra lösenord

1 Säkra lösenord består vanligen av minst åtta tecken och minst en siffra.

1 Lösenord skiljer mellan versaler och gemener. Om du t.ex. definierar lösenordet zFotBollz2 
godkänner FileMaker Pro inte zfotbollz2. När du anger ett lösenord för ett konto kontrollerar 
du att skiftlåstangenten på tangentbordet inte är aktiverad.

1 Om filen delas via webbpublicering kan kontonamn och lösenord endast bestå av de tecken 
som ingår i teckenuppsättningen ISO Latin-1 (utom kolon). För att undvika att tecken feltolkas 
på webben bör du bara använda alfabetiska och numeriska tecken i kontonamn och lösenord.

Skapa konton och behörighetsuppsättningar
Konton innehåller kontonamn och (vanligen) lösenord för en fil. När en användare öppnar en fil 
som innehåller konton visas en dialogruta som uppmanar användaren att ange kontoinformation. 
När en användare öppnar en fil med rätt kontonamn och lösenord avgör 
behörighetsuppsättningen för kontot vad användaren får göra i filen.

Behörighetsuppsättningar anger nivåerna av åtkomst i en databas, t.ex. vilka layouter som ska 
vara synliga, vilka menyer som ska vara tillgängliga och huruvida utskrift är tillåtet eller inte.

Om du vill skapa och hantera konton och behörighet för en fil måste du öppna filen med ett konto 
som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Om du dessutom vill göra ändringar i ett konto 
med behörighetsuppsättningen Full åtkomst (t.ex. radera kontot eller tilldela det fullständiga 
behörigheter), måste du använda ett lokalt konto som har fullständiga behörigheter.

Du kan skapa och ändra konton och behörighetsuppsättningar i en delad fil medan den används 
av klienterna. När du ändrar ett konto träder ändringarna i kraft omedelbart. Ändringarna kopplar 
dock inte bort några klienter som är anslutna för närvarande. Om du t.ex. ändrar lösenordet för ett 
konto som används av en eller flera klienter avbryts inte deras användning av FileMaker Pro. 
De måste dock ange det nya lösenordet nästa gång de öppnar filen.

Du kan skapa så många konton du behöver. Du kan skapa enskilda konton för varje användare 
eller ett mindre antal konton som flera användare kan dela.
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Visa konton

1. Öppna filen och välj Arkiv > Hantera > Säkerhet.

Dialogrutan Hantera säkerhet öppnas. Om de detaljerade inställningarna för säkerhet visas, 
klickar du på Använd grundinställningar.

2. De konton som har definierats för filen visas på vänster sida.

Konton som 
definierats för filen

3. Klicka på OK.

Skapa och redigera konton
Du kan skapa ett konto för varje person som använder en fil eller skapa färre konton som delas 
av många användare, t.ex. kontot ”Marknadsföring” och kontot ”Försäljning”. Du måste ange en 
behörighetsuppsättning för varje nytt konto. 

Så här skapar eller redigerar du ett konto:

1. Öppna filen och välj Arkiv > Hantera > Säkerhet.

2. Om dialogrutan Hantera säkerhet visar de detaljerade inställningarna, klickar du på Använd 
grundinställningar.

Markera för att 
göra kontot 

aktivt

Välj hur kontot 
ska verifieras

Lägg till, duplicera 
eller radera ett 

konto

Ange uppgifter 
om konto och 
lösenord

Ändra 
behörighet för 
kontot

3. Om du vill skapa ett nytt konto klickar du på Nytt konto. Om du vill ändra ett befintliga konto, 
markerar du kontot.

4. Vid Autentisera via väljer du Lokal FileMaker-fil.

Om du vill autentisera via en extern server, väljer du Extern server. 
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5. Vid Kontonamn anger du eller ändrar kontonamnet.

Kontonamn skiljer inte mellan versaler och gemener. 

6. Om du vill definiera eller byta lösenord klickar du på Ändra vid Lösenord. Ange och bekräfta 
sedan det nya lösenordet och klicka på Ange lösenord.

7. Om du vill att kontoanvändaren måste skapa ett nytt lösenord vid nästa inloggning, väljer du 
Kräv lösenordsbyte vid nästa inloggning.

8. Gör något av följande vid Behörighet:

1 Välj en behörighetsuppsättning.

1 Välj Ny behörighet och skapa sedan en ny. 

1 Välj en behörighetsuppsättning och klicka sedan på Redigera och ändra den.

9. Om du vill aktivera ett konto, markerar du dess kryssruta.

Om du vill inaktivera ett konto (t.ex. tills du har konfigurerat behörighetsuppsättningen), 
avmarkerar du kryssrutan.

10. Klicka på OK. 

Så här duplicerar eller raderar du ett befintligt konto:

1. Följ steg 1 och 2 under ”Skapa och redigera konton”, ovan.

2. Välj ett konto i dialogrutan Hantera säkerhet, och sedan:

1 Klicka på  om du vill duplicera kontot. 

1 Klicka på  om du vill radera kontot. 

3. Klicka på OK.

Skapa konton som verifieras via en extern server
Om du använder FileMaker Server som värd för FileMaker Pro-databaser och din organisation 
använder centralt hanterad verifiering för användare och grupper, t.ex. Apple Open Directory eller 
en Windows-domän, kan du skapa konton som verifierar användare med utgångspunkt i 
verifieringsservern. Det gör att du kan använda den befintliga servern för att styra åtkomsten till 
databaser utan att behöva hantera en fristående lista över konton i varje FileMaker Pro-databasfil.

Obs!   Endast databasfiler som delas från FileMaker Server kan verifiera användare mot en 
verifieringsserver. Databasfiler som delas från FileMaker Pro kan inte verifieras mot en 
verifieringsserver.

Viktigt!   När en databasfil innehåller ett eller flera externa serverkonton måste du använda 
säkerhetsinställningarna i operativsystemet när du vill begränsa direktåtkomst till filen. Om du inte 
gör det kanske obehöriga användare kan flytta filen till ett annat system som replikerar miljön på 
din verifieringsserver och på så sätt få åtkomst till filen. Mer information finns i FileMaker Server 
Hjälp.

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar
Du kan koppla varje behörighetsuppsättning till ett eller flera konton.
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Så här skapar du en behörighetsuppsättning:

1. Öppna filen och välj Arkiv > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar grundinställningarna för säkerhet, klickar du på Använd 
detaljerade inställningar. 

2. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.

Som standard har alla tillval den mest restriktiva inställningen.

Klicka för att 
skapa en ny 

behörighetsupp-
sättning

3. Om du vill skapa en ny behörighetsuppsättning, klickar du på Ny. Du kan redigera en befintlig 
behörighetsuppsättning genom att markera behörighetsuppsättningen du vill redigera och 
klicka på Ändra.

4. Ange eller ändra namn och valfri beskrivning för behörighetsuppsättningen.

5. Definiera behörighet för behörighetsuppsättningen.

Behörighetsuppsättningar som du inte kan ändra är nedtonade.

6. Klicka på OK.

När du har skapat behörighetsuppsättningarna, skapar eller ändrar du konton så att de använder 
rätt behörighetsuppsättningar. Se ”Skapa och redigera konton” på sidan 118. 

Om aktivering av behörighet på postnivå
Du kan ange enskild postbehörighet för varje tabell. Behörighetsuppsättningen kan t.ex. begränsa 
användarens möjlighet att göra följande:

1 Visa, ändra, skapa eller radera alla eller vissa poster i varje tabell.

1 Visa eller ändra vissa fält i varje tabell.

Du kan bara ange postbehörighet för tabeller som är definierade i den aktuella filen. Om filen 
innehåller relationer till tabeller i andra filer som du vill skydda måste du skapa konton och 
behörighetsuppsättningar i de andra filerna för att skydda tabellerna.
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Visa utökad behörighet
Den utökade behörigheten avgör vilken typ av datadelning som är tillåten i en viss 
behörighetsuppsättning för en fil. Om filen t.ex. är delad avgör den utökade behörigheten Åtkomst 
via FileMaker Network om behörighetsuppsättningen ska tillåta att användaren öppnar den delade 
filen som klient. Den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect avgör om 
behörighetsuppsättningen ska tillåta att databasen öppnas i en webbläsare. 

Det finns fyra typer av utökad behörighet som standard. Mer information om dem finns i ”Konton, 
behörighetsuppsättningar och utökad behörighet” på sidan 112.

Du kan granska utökad behörighet i dialogrutan Hantera säkerhet, där du också kan aktivera typ 
av utökad behörighet för olika behörighetsuppsättningar. All utökad behörighet förutom för 
fmreauthenticate10 är inaktiverad som standard, även i behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Du kan behöva radera en utökad behörighet som inte längre behövs.

Så här visar du typerna av utökad behörighet:

1. Öppna filen och välj Arkiv > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar grundinställningarna för säkerhet, klickar du på Använd 
detaljerade inställningar. 

2. Klicka på fliken Utökad behörighet i dialogrutan Hantera säkerhet. 

Bevilja åtkomst till filer
Som en del av den övergripande säkerhetsplanen har du möjlighet att bestämma om andra 
FileMaker Pro-filer ska få åtkomst till schemat (inklusive tabeller, layouter, scripts och värdelistor) 
i en fil i din säkrade lösning. När skyddet är aktiverat krävs behörighet för all användning av den 
skyddade filen via en FileMaker-datakälla. I en flerfilslösning måste du därför ge behörighet till de 
andra filerna.

När skyddet är aktiverat hindras exempelvis en person med ett konto i din fil från att skapa en 
annan fil som använder tabeller i din fil men inte använder samma affärslogik (till exempel inte 
samma scriptutlösare). Om den alternativa filen används kan din avsedda affärslogik åsidosättas 
(även om behörighet på postnivå fortfarande krävs). När det här skyddet är aktiverat kan inte 
heller obehöriga filer öppna en skyddad fil med scriptsteget Öppna fil.

Obs!   Du måste ha behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst för alla filer som du vill skydda 
och alla filer som du vill bevilja behörighet.

Så här ger du åtkomstbehörighet till en fil:

1. Öppna filen och välj Arkiv > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar grundinställningarna för säkerhet, klickar du på Använd 
detaljerade inställningar. 

2. Klicka på fliken Filåtkomst.

3. Om du vill skydda filen från obehörig åtkomst av andra filer väljer du Kräv fullständiga 
behörigheter för att skapa referenser till den här filen.

4. Om några filer som refererar till den skyddade filen är öppna. När en varning visas klickar du 
på Ja.
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5. Om du vill ge behörighet till fler filer som inte är öppna just nu, klickar du på Auktorisera. I 
dialogrutan Öppna fil väljer du en lokal fil eller fjärrfil som ska få behörighet, och klickar på 
Öppna.

Du kan uppmanas att ange namn och lösenord för ett konto med behörigheten Fullständig 
åtkomst.

6. Klicka på OK.

Säkerhetsåtgärder
Se till att databasfilerna, värddatorerna, arbetsstationerna och de nätverk som använder dem är 
skyddade mot stöld och skada. Skydda dina data och din utrustning med följande fem 
säkerhetsåtgärder:

1 Förbättra den fysiska säkerheten

1 Förbättra operativsystemsäkerhet

1 Upprätta nätverkssäkerhet

1 Säkerhetskopiera databaser och andra viktiga filer

1 Installera, kör och uppgradera antivirusprogramvara

Förbättra den fysiska säkerheten
Utvärdera datorerna och se till att de är fysiskt säkra:

1 Värddatorn bör vara en dedicerad dator, fast förankrad vid ett bord eller fastlåst med ett lås. 
Datorn bör vara förankrad så att det är omöjligt att avlägsna hårddisken. Begränsa åtkomsten 
till datorn genom att förvara den i ett låst rum.

1 Förankra arbetsstationerna som har åtkomst till databasen. Lås datorerna och begränsa 
åtkomsten genom att använda skärmsläckare som kräver lösenord.

1 Se till att dator, hårddiskar och lagringsmedier för säkerhetskopiering som innehåller filer 
skyddas rent fysiskt.

Förbättra operativsystemets säkerhet
Begränsa åtkomsten till viktiga data med operativsystemets säkerhetsfunktioner. 
Nätverksadministratören bör endast ge behörighet åt användare som administrerar eller 
underhåller systemet eller FileMaker-filerna. Nätverksadministratören bör dessutom göra 
följande:

1 Spåra systemanvändar-ID och lösenord. 

1 Begränsa åtkomsten till FileMaker Pro-programmet samt till filkataloger, servrar och webbsidor.

1 Granska inställningarna för fildelning och FTP vid fjärranslutning. 

1 Begränsa möjligheterna att överföra och hämta filer.

1 Se till att alla användare har den senaste versionen av operativsystemet.
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1 Standardisera processen genom att aktivera extern autentisering. Då används konton som har 
konfigurerats i Windows Domain Authentication (Windows-domänautentisering) eller Apple 
Open Directory. 

1 Dela inte FileMaker Pro-filerna genom att lägga upp dem på filservrar. Använd i stället den 
inbyggda nätverksfunktionen i FileMaker Pro och FileMaker Server. Det förhindrar att filer 
kopieras på olämpligt sätt och att poster låses. Även risken för skada när filerna delas på 
olämpliga sätt undviks.

Upprätta nätverkssäkerhet 
Databaser som delas i ett intranät eller på Internet använder protokollet TCP/IP. Detta protokoll 
kan också användas vid databasdelning i serverlösa nätverk eller med FileMaker Server. Även om 
TCP/IP är bra vid flyttning av data och tillåter att klienter ansluter till informationen, lades ingen 
stor vikt vid säkerheten när protokollet utformades. Om du inte vidtar särskilda åtgärder kan 
protokollet göra det möjligt för obehöriga att komma åt datorn, serverprogrammet, databaserna 
och till och med andra klientdatorer i det interna nätverket. TCP/IP kan inte skydda dina data, så 
det är viktigt att du lägger hinder i vägen, till exempel brandväggar och SSL-datakryptering, för 
oinbjudna besökare.

1 De vanligaste metoden för att sätta upp hinder är brandväggar som delar upp ditt nätverk i två 
skilda miljöer: en offentlig miljö som finns ”utanför brandväggen” och en privat miljö ”bakom 
brandväggen”. Användare utanför brandväggen har endast tillgång till de TCP/IP- eller 
maskinvaruadresser som görs tillgängliga. Du kan koncentrera säkerheten till de serverdatorer 
som är utsatta, samtidigt som de datorer som befinner sig innanför brandväggen inte kräver ett 
lika starkt skydd.

1 Användning av trådlösa nätverksenheter, till exempel Apple AirPort Extreme och andra 
nätverkskort och basstationer enligt 802.11n-standard, kan utgöra säkerhetshot, eftersom dessa 
enheter kan sända nätverkstrafiken bortom kontorets väggar. Det är därför extra viktigt att 
kryptera nätverkssignaler från trådlösa enheter. Använd alltid den högsta nivån på 
signalkryptering som finns.

Säkerhetskopiera databaser och andra viktiga filer
Utveckla rutiner för återställning av data, bland annat alternativa platser och system där 
företagskritiska tjänster kan köras. En aktuell säkerhetskopia kan hjälpa dig att återställa systemet 
från en situation där någon förlorar administrationskontoinformationen för en fil eller en situation 
där ett användarfel (och ibland en dålig databasdesign) gör att informationen raderas eller ändras 
på felaktigt sätt.
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Tänk på följande:

1 Använd FileMaker Server som värd för databaser och gör regelbundna, automatiska 
säkerhetskopieringar.

Använd inte program för säkerhetskopiering från externa leverantörer på en delad 
FileMaker Pro-databas. Använd först FileMaker Server och gör en säkerhetskopia av din 
databas. Kör sedan säkerhetskopieringsprogrammet från den externa leverantören på kopian. 
Program för säkerhetskopiering kan förstöra öppna, delade databaser.

Du kan till exempel göra lokala säkerhetskopior av filer klockan 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
och 23:30 under arbetsdagar. Vid midnatt kan du göra en inkrementell säkerhetskopiering av 
hela systemet på företagets säkerhetssystem. Under fredagsnatten kan du slutligen göra en 
fullständig säkerhetskopiering av hela systemet. Kopiera och förvara säkerhetskopiorna på en 
annan plats. Om servern går ner av någon annan orsak än ett katastrofalt fel på flera enheter, 
kan du använda den senaste versionen av säkerhetskopian, vilket innebär att du har förlorat 
högst 3 timmars data. Om ett katastrofalt fel uppstår på en eller flera enheter, kan du använda 
föregående kvälls säkerhetskopia, vilket innebär att du har förlorat högst en dags data. Dessa 
rutiner kan naturligtvis skräddarsys efter olika situationer och olika informationsvärde. 

1 Se till att säkerhetskopiorna skyddas från skada och att de är tillgängliga. Kontrollera att de 
fungerar som de ska innan du behöver dem. Kör diagnostikprogram på hårddisken och 
säkerhetskopiorna med jämna mellanrum.

1 Kontrollera att du kan återställa en hel uppsättning filer från säkerhetskopian.

1 Skydda filerna från att skadas genom att regelbundet exportera informationen.

1 Skydda själva säkerhetskopian. Förvara säkerhetskopiorna på en separat och brandsäker 
plats. 

1 Utse administratörer som kan hämta filerna, ifall nätverksadministratören inte är där. 

1 Planera för redundans. Om det blir strömavbrott kan ett UPS-aggregat behålla strömmen i 
åtminstone 15 minuter, vilket ger dig tid att stänga alla filer. Om du inte kan återställa strömmen 
i tid, bör du överväga att använda en generator för att förse servrarna med ström. Överväg även 
att använda strömkällor för routrar och brandväggar. Blir kommunikationen ett problem ifall 
Internet-åtkomsten bryts under 48 timmar eller mer? 

1 Fundera på hur du ska kunna upprätthålla tjänster om ett intrång låser databasen och servern 
inte kan återställas till sitt föregående läge. 

1 Tänk dig in i fler scenarier. Vad kan hända? Hur kan du vara förberedd för olika situationer?

Nätverksadministratörer bör även granska hot mot datasystem och företagskritiska funktioner. 
Exempel:

1 Stöld av data eller intellektuell egendom. 

1 Avbrott, stöld eller skada på nätverksinfrastrukturen, till exempel servrar, nätverk, datalagring 
och förvaring av säkerhetskopior. Skada kan orsakas av ”lösenordsknäckare” eller andra typer 
av sabotage. De flesta skador kommer inifrån företaget eller organisationen. 

1 Avbrott i eller skada på företagets infrastruktur, till exempel brandväggar, miljömässiga eller 
biologiska risker, översvämning m.m. 

1 Avbrott i eller skada på den offentliga infrastrukturen, till exempel elenergi, telekommunikation 
(röst och data), transporter (vägar, bussar, tåg) som orsakas av miljömässiga situationer eller 
dåliga väderförhållanden, till exempel snöstorm eller översvämning.
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FileMaker Pro innehåller två funktioner för att hantera databaser som kan vara skadade: 
filintegritetskontroll och reparation En kontroll körs automatiskt vid behov när filen öppnas. Du kan 
också välja att kontrollera att en fil är konsekvent om du misstänker att filen är skadad. Du kan 
också låta FileMaker Pro försöka reparera en skadad fil. 

Viktigt!   Om ett allvarligt serverfel uppstår, till exempel ett oväntat strömavbrott, fel på hårddiskar 
eller fel på program, använder du säkerhetskopiorna. Alla typer av systemfel som får 
FileMaker Server att stängas av på fel sätt kan resultera i skadade filer, om data i cachen inte 
hann sparas på disk och filerna inte stängdes på rätt sätt. Även om filerna kan öppnas igen och 
en kontroll eller reparation görs (initierad av dig eller av FileMaker Pro) kan dolda fel ha uppstått 
i filen. Filreparation är ingen garanti för att problemet har åtgärdats.

Installera, köra och uppgradera antivirusprogramvara
Eftersom de flesta datorer har Internet-återkomst är de sårbara för hot, exempelvis virus som 
överförs med bifogade e-postfiler. Se till att alla anställda använder ett antivirusprogram och att de 
känner till de vanligaste virustecknen. Anställda bör skanna sina filer innan de kopierar eller 
överför dem till sina datorer. De bör aldrig öppna okända e-postbilagor, även om de kommer från 
någon de känner.

Även om antivirusprogram är nödvändiga för att skydda dina datorer och data, bör du iaktta viss 
försiktighet i hur de används på datorer som rymmer FileMaker Pro-databaser. 

Antivirusprogram kan ibland låsa byte i en fil när de söker efter virus. Dessa låsningar kan få 
datorn att returnera ett fel när FileMaker Pro eller FileMaker Server försöker skriva data i filen, 
vilket ibland leder till att filen flaggas som skadad eller stängd.

Detta gäller även för filer som FileMaker Server använder som säkerhetskopior. Om den 
säkerhetskopierade filen genomsöks av antivirusprogram medan en schemalagd säkerhetskopiering 
görs, kan målfilen låsas. Detta leder till att säkerhetskopieringen misslyckas, vilket kan leda till förlust 
av data. Samma risk för dataförlust föreligger när icke delade FileMaker Pro-databasfiler genomsöks 
av antivirusprogram.

När du kör antivirusprogram på datorer som rymmer FileMaker Pro-databaser, bör du följa 
följande rekommendationer:

1 Kör inte program för virusskydd på öppna eller delade databaser. Stäng först databasen och 
kör sedan programmet för virusskydd.

1 När du söker efter virus på datorn bör du inte söka i databasmappen eller i några undermappar 
eller mappar som innehåller filer som aktivt står som värdar för filer via FileMaker Server eller 
FileMaker Pro. Ställ i stället in antivirusprogrammet så att det söker igenom mappen med 
säkerhetskopiorna så att detta inte sammanfaller med säkerhetskopieringen i FileMaker Server. 
Vänta tills databaserna är helt säkerhetskopierade innan du söker igenom dem.
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FileMaker® Pro Advanced inkluderar avancerade verktyg för utveckling och anpassning som 
utformats speciellt för databasutvecklare. Du kan använda antingen FileMaker Pro eller 
FileMaker Pro Advanced när du vill skapa och testa lösningar.

Funktioner i FileMaker Pro Advanced
Utöver alla de funktioner som är tillgängliga i FileMaker Pro innehåller FileMaker Pro Advanced 
följande:

1 Developer-verktyg, som du använder för att skapa, anpassa och driftsätta runtime-lösningar

1 Egna funktioner, som du använder för att skapa anpassade funktioner som kan användas var 
som helst i lösningen

1 Anpassade menyer, som du använder för att skapa anpassade menyer i dina lösningar

1 Scriptavlusaren, som du använder för att systematiskt testa och avlusa FileMaker-scripts

1 Datagranskare, som du använder för att övervaka fält, variabler och beräkningar

1 Databasdesignrapport, som du använder för att publicera utförlig dokumentation om 
databasers strukturer eller scheman

Hjälpen innehåller utförlig information och steg-för-steg-anvisningar för hur du använder 
FileMaker Pro Advanced.

Developer-verktyg
Med Developer-verktygen kan du

1 producera en fristående runtime-lösning som användare kan få tillgång till utan att köra 
FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced

1 byta namn på en uppsättning filer och automatiskt uppdatera interna länkar till relaterade filer 
och scripts

1 ta bort administrativ åtkomst från alla konton och hindra användare från att ändra de flesta 
designelementen eller strukturella elementen i filerna

1 visa filer i ett läge utan menyer

1 lägga till FileMaker Pros filnamnstillägg till en uppsättning av non-runtime-filer

1 skapa en fellogg för behandlingsfel

1 kryptera filer för att skydda dem mot obehörig åtkomst medan de sparas på disk

Runtime-lösningar
Developer-verktygen gör en kopia av dina filer och binder databasfilen eller filerna till ett runtime-
program med ett namn som du anger.
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Så här skapar du runtime-lösningar:

1. Stäng de filer du vill anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Klicka på Lägg till för att hitta filerna du vill anpassa.

4. Välj en plats för runtime-lösningen.

5. Välj tillval för runtime-lösningen.

6. Klicka på Skapa.

Binda lösningen
Så här binder du databasfiler till en runtime-lösning:

1. Välj Skapa Runtime-lösningsprogram i dialogrutan Ange lösningstillval.

2. Ge runtime-lösningen ett namn.

3. Skapa en nyckel.

Nyckeln kopplar runtime-programmet till databasfilerna och ser till att de filer som lösningen 
skapats med bara kan öppnas i rätt runtime-program. Nyckeln är skiftlägeskänslig.

4. Lägg till en företagslogotyp eller en annan egen bild som avslutningsbild.

5. Klicka på Skapa.

Information om skillnaderna mellan runtime-lösningar och FileMaker Pro finns i Hjälpen.

Konvertera och uppgradera tidigare lösningar
Om du har utvecklat en FileMaker Pro-baserad runtime-lösning i SDK (Solutions Development 
Kit) för FileMaker Pro 3.0 eller tidigare, med funktionen Binder i FileMaker Pro 4.0 Developer 
Edition eller med Developer Tool i FileMaker Developer 5.x och 6.0 kan du uppgradera lösningen 
och förse användarna med de konverterade filerna. Filer som har bundits till ett runtime-program 
med tidigare verktyg måste bindas om med Developer-verktygen.

När du har konverterat filerna kan du uppgradera dem och använda de nya funktionerna i 
FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced. Om det behövs skapar du scripts för att importera 
användarnas befintliga data från den gamla runtime-lösningen till den nya uppgraderade 
lösningen. Använd Developer-verktygen för att skapa en ny uppgraderad runtime-lösning med 
filerna.

Distribuera den nya uppgraderade runtime-lösningen och tillhandahåll instruktioner för hur 
användarna kan uppgradera sina filer genom att konvertera de gamla filerna i det nya runtime-
programmet och importera sina data.

Distribuera runtime-lösningar
De sista stegen när du utvecklar runtime-lösningar är att samla ihop alla nödvändiga filer, välja hur 
lösningarna ska distribueras, t.ex. på ett medium eller över ett nätverk, och att förse användarna 
med dokumentation för att installera lösningen. Dessutom bör dokumentationen innehålla 
instruktioner för hur runtime-programmet startas och vad som behöver göras om en fil är skadad.
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Ordna lösningskomponenter

När du skapar en lösning med filer i Developer-verktyg skapas en ny lösningsmapp där runtime-
programmet, de bundna primära databasfilerna och tilläggsfilerna placeras och en mapp med 
tillägg i den. För runtime-lösningar i Windows krävs även DLL-filer (Dynamic Link Library).

Obs!   När du flyttar flera filer till en mapp för att skapa en runtime-lösning bör du vara medveten 
om att dina interna länkar påverkas. Av den anledningen måste varje datakälla innehålla en 
sökväg som bara består av filnamnet på filen som refereras. Även om runtime-programmet 
kontrollerar andra datakällor kommer det att kunna hitta filen i samma mapp som den finns. Du 
kan ändå behålla eventuella absoluta eller relativa sökvägar i samma datakällsreferens om filerna 
också används i FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced.

Lösningsmapp i Windows Lösningsmapp i OS X

Runtime-program Runtime-programpaket

Primära filer och 
tilläggsfiler

Primära filer och 
tilläggsfiler

Tillägg

Ordlistor

DLL-filer som skapas 
när lösningen skapas

Exempel på Windows- och OS X-lösningsinnehåll för distribution

Tillägg 

Ordlistor

Språkresursmappar

Viktigt!   Dessa filer och mappar får inte döpas om.

Om runtime-lösningen kräver anpassade filer ska du leverera dessa tillsammans med runtime-
filerna. Plugin-filernas plats beror på huruvida plugin-programmen måste vara tillgängliga för flera 
versioner av FileMaker Pro. 

Om en utvecklare använder ett typsnitt som inte kan hittas i användarens system gör runtime-
programmet en teckenersättning. Om ett typsnitt finns med i runtime-programmet bör åtgärder 
vidtas så att det installeras via installationsprogrammet.

Testa innan och efter det att du har skapat lösningen

Du bör kontrollera lösningens funktionalitet genom att testa den noggrant både innan och efter det 
att du anpassar den med Developer-verktyg. 

Så här säkerställer du den egna lösningens kvalitet:

1 Kontrollera alla funktioner och tillval i lösningen. Om du utvecklar en lösning för båda 
plattformarna testar du den på både Windows och OS X.

1 Kontrollera att det inte används några FileMaker Pro-funktioner i runtime-lösningen som är 
dolda eller avaktiverade i runtime-programmet.

1 Kontrollera att alla scripts och knappar fungerar som de ska. Det är speciellt viktigt om du visar 
lösningen i läget utan menyer. 
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1 Kontrollera installationsproceduren och testa andra instruktioner i dokumentationen.

1 Kontrollera att layouterna syns bra på bildskärmar med olika färgåtergivning och upplösning, 
samt att de syns bra även på den minsta bildskärm som användarna kan tänkas använda.

1 Testa runtime-lösningen med verkliga data. Detta är speciellt viktigt om användarna 
uppgraderar från tidigare versioner av runtime-programmet och behöver importera data till nya 
lösningar.

1 Kontrollera att alla tilläggsfiler och DLL-filer (Windows) finns tillgängliga.

1 Visa lösningen för tänkta användare för att hitta eventuella problem med användarvänligheten.

1 Installera paketet på en helt annan dator för att kontrollera att alla filer som hör till den primära 
filen hittas. 

1 Om du tilldelar lösenord eller permanent tar bort fullständig behörighet ska du testa alla 
behörighetsnivåer. 

1 Kontrollera att lösningen innehåller en Om-layout där det står vilken behörighetsnivå du 
tillhandahåller.

Viktigt!   Du bör spara en kopia av alla runtime-filer innan du skapar runtime-lösningar, särskilt om 
du permanent har tagit bort fullständig behörighet.

Distribuera uppdateringar till runtime-lösningen

Om du förbättrar eller ändrar funktioner i den primära bundna filen för runtime-lösningen kan du 
distribuera den uppdaterade filen utan att du behöver skapa en ny lösning med filen. Om du 
däremot ändrar filnamn på den primära filen måste du skapa en ny lösning med filen och 
distribuera en ny version av runtime-programmet tillsammans med den uppdaterade filen.

Om du vill distribuera nya eller uppdaterade tilläggsfiler för en runtime-lösning måste du först 
skapa en lösning med filerna med den ursprungliga nyckeln. Om du distribuerar en ny tilläggsfil 
som kräver nya datakällor i huvudfilen eller som kräver nya filer att samverka med, måste du 
uppdatera alla filer som har ändrats.

Om du glömt runtime-lösningens ursprungliga nyckel och vill uppdatera eller lägga till en fil måste 
du skapa en ny lösning med alla filerna med en ny nyckel och sedan distribuera hela lösningen på 
nytt.

Så här distribuerar du en uppdaterad primär fil: 

1. Öppna den ursprungliga primärfilen från din kopia av runtime-lösningen i 
FileMaker Pro Advanced.

2. Gör ändringarna i den primära filen.

3. Eventuellt skapar du ett Import-script så att användarna kan importera sina befintliga data till 
den nya primära filen.

4. Skicka en kopia av den nya primära filen till användarna med instruktioner om att de ska ersätta 
den gamla primära filen i runtime-lösningsmappen.
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Så här distribuerar du en ny eller uppdaterad tilläggsfil: 

1. I FileMaker Pro Advanced skapar du den nya tilläggsfilen eller öppnar den ursprungliga 
tilläggsfilen (innan du skapade en lösning) och gör de ändringar som krävs. 

2. Eventuellt kan du skapa ett Import-script så att användarna kan importera sina befintliga data 
till den nya filen.

Mer information om hur du importerar data i uppdaterade runtime-lösningar finns i 
direkthjälpen.

3. Använd Developer-verktyg för att skapa en runtime-lösning med alla filerna och lägg till den nya 
eller uppdaterade tilläggsfilen.

Använd samma nyckel som du använde för den primära filen.

4. Skicka en kopia av den nya eller uppdaterade tilläggsfilen till användarna tillsammans med 
instruktioner om att de ska placera den i runtime-lösningsmappen, och eventuellt ersätta den 
gamla filen.

Så länge nyckeln inte har ändrats behöver du inte distribuera om runtime-programmet eller 
andra lösningsfiler.

Läget utan menyer
Läget utan menyer är ett sätt att visa lösningen eller runtime-lösningen på hela skärmbilden, utan 
verktygsfält eller menyer. Som namnet antyder (Kiosk), kan läget utan menyer användas för att 
presentera lösningen för användare som en informationskiosk. Du kan utforma lösningen så att 
den kan köras med en pekskärm.

När du skapar en lösning som ska köras i läget utan menyer måste du erbjuda möjlighet till 
navigering i din lösning samt hur användare ska kunna avsluta den.

Egna funktioner
Använd Egna funktioner om du vill skapa funktioner som kan återanvändas var som helst i filen 
och kopieras och importeras till andra FileMaker Pro-filer. När formlerna väl är skrivna för 
funktionen måste de inte skrivas om för att användas på andra fält eller användas i andra scripts.

Du kan hantera och redigera de egna funktionerna och de formler de innehåller på en enda central 
plats. Valfri ändring gjord för den egna funktionen kopieras till alla platser där den egna funktionen 
används.
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Så här skapar du en egen funktion:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.

2. Klicka på Ny.

Funktionslista

Beräkningsruta

Parameterlista

Dina egna 
parametrar visas i 
det här utrymmet

3. Ange ett namn för funktionen i dialogrutan Ändra egen funktion och skapa en formel.

Anpassade menyer, menyalternativ och menyuppsättningar
I FileMaker Pro Advanced kan du skapa anpassade menyer, menyalternativ och 
menyuppsättningar för dina lösningar. Du kan:

1 skapa en meny eller redigera en befintlig meny

1 duplicera eller radera en meny

1 lägga till, duplicera eller radera menyalternativ

1 ange egenskaper för menyalternativ, som t.ex. visa titel, snabbkommando och åtgärd
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Om anpassade menyer
Gör så här när du vill anpassa menyer:

1 redigera en kopia av standardmenyn i Filemaker. Använd denna metod när du vill göra mindre 
ändringar av befintliga menyer, t.ex. ändra egenskaper för några menyalternativ.

1 starta med en tom meny. Använd denna metod när du vill göra stora ändringar av menyer, t.ex. 
lägga till menyer och ändra egenskaper för menyalternativ.

Meny

Menyrad

Menyuppsättning för denna layout

Menyalternativ

Avgränsare

Undermeny

Visa menytitel

Terminologi för anpassad meny

Om anpassade menyalternativ
När du skapat en meny kan du skapa menyalternativ. Du kan också skapa eller redigera 
menyalternativ som är kopior av standardmenyer i FileMaker. Menyalternativ kan vara 
kommandon, undermenyer och avgränsare. Du kan skapa ett menyalternativ som baseras på ett 
standardkommando i FileMaker eller också kan du skapa ett menyalternativ som initialt inte har 
något tilldelat kommando.

När du baserar ett menyalternativ på ett kommando i FileMaker kommer menyalternativet att ärva 
alla egenskaper från kommandot. Du kan åsidosätta egenskaper (namnet på menyalternativet, 
kortkommando eller åtgärd) om du vill anpassa menyalternativet.

När du skapar ett menyalternativ som inte har ett tilldelat kommando visas ett <okänt> 
menyalternativ i listan Menyalternativ i dialogrutan Redigera anpassad meny. Du kan sedan 
anpassa egenskaperna för menyalternativet.
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Om anpassade menyuppsättningar
Anpassade menyuppsättningar är menyer som visas i menyraden i FileMaker Pro. Du kan skapa 
egna menyuppsättningar som bara innehåller de menyer du behöver. När du har skapat en 
menyuppsättning kan du:

1 ange menyuppsättningar för enskilda layouter

1 skapa scripts som ändrar menyuppsättningar

1 ändra standardmenyerna på menyraden för en fil

1 växla mellan menyuppsättningar med hjälp av menyn Verktyg i FileMaker Pro Advanced

Avlusa scripts
Använd Scriptavlusaren om du vill testa och felsöka FileMaker-scripts på ett systematiskt sätt.

Köra scripts i felsökningsläge: 

1. Välj Verktyg-menyn > Scriptavlusaren.

Scriptavlusaren öppnas.

2. Kör scriptet.

Stegen i scriptet du körde 
visas här

Dubbelklicka på ett pausat script i 
listan Anropa stack för att redigera 

scriptet 

Välj om du vill att dina scripts ska 
pausas när fel påträffas

Du kan visa delscripts när du stegar igenom scripts i Scriptavlusaren. Om t.ex. script A anropar 
script B som sedan anropar script C, kan du visa stegen i alla tre scripts.

Om du vill sätta in eller ta bort en brytpunkt, klickar du på radnumret till vänster om scriptsteget. 
Med brytpunkter kan Scriptavlusaren utföra stora delar av ett script och endast göra uppehåll vid 
delar som har markerats med en brytpunkt.
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Övervaka uttryck
Använd Datagranskaren om du vill övervaka uttryck som fältvärden, lokala och globala variabler 
och beräkningar. Du kan övervaka dessa uttryck medan scripts körs eller när du testar dem i 
Scriptavlusaren.

Så här övervakar du det script som körs:

1. Välj Verktyg-menyn > Datagranskare eller klicka på  i Scriptavlusaren.

2. Klicka på fliken Aktuell.

Klicka om du vill visa 
uttryck med 
begränsad åtkomst

Klicka på en 
kolumnrubrik för att 
sortera

Så här övervakar du uttryck:

1. Klicka på fliken Bevaka i datagranskaren.

Dra en pil uppåt 
eller nedåt när du 

vill ändra 
ordningen
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2. Utför följande uppgifter:

1 Om du vill lägga till ett uttryck klickar du på . Lägg till ett uttryck i datagranskaren genom 
att skapa ett uttryck i dialogrutan Redigera uttryck och klicka på Övervaka.

Välj matematiska operatorer 
och textoperatorer

Välj 
fältreferenser

Formel 

Välj jämförelseoperatorer och 
logiska operatorer

Välj hur funktionerna 
ska visas i 
dialogrutan

Klicka för att utvärdera 
uttrycket

Klicka om du vill lägga 
till uttrycket till 
Datagranskaren

Resultat från 
uttrycket

Tabellnamn

Välj vilka 
funktioner som 
ska användas i 
uttrycket

1 Om du vill redigera ett uttryck dubbelklickar du på uttrycket på fliken Bevaka eller markerar 
det och klickar på . Definiera eller redigera uttrycket. Klicka sedan på Utvärdera nu när 
du vill visa resultatet från ett uttryck eller klicka på Övervaka om du vill lägga till uttrycket i 
listan Bevaka.

Dokumentera databasscheman
Med funktionen Databasdesignrapport (DDR) kan du:

1 undersöka en textframställning av ett databasschema

1 samla in statistik om databasens struktur

1 framställa rapporter i HTML eller XML för alla databaser som är öppna, antingen lokalt eller i ett 
nätverk

1 använda informationen i rapporten när du vill skapa databasens struktur på nytt om du har 
förlorat de ursprungliga databasfilerna

1 felsök saknade referenser, brutna relationer, beräkningar m.m.
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Så här skapar du en databasdesignrapport:

1. Välj Verktyg-menyn > Databasdesignrapport.

2. Ange alternativ för rapporten.

Markera de filer och de 
tabeller som ska 

inkluderas 

Markera de element 
som ska inkluderas

 Välj format för den 
publicerade rapporten

Välj om du vill öppna 
rapporten när den är klar

3. Klicka på Skapa.
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Snabbskrivningsfunktion   74
Snabbsökningar

Se även Söka efter poster
beskrivning   28
markeringar i fält   29
ställa in   29

Sortera poster
beskrivning   33
i tabellvy   27
relaterade   96

Spara
data automatiskt   17
delade filer   100
filer   17
hittade poster som länk till ögonblicksbild   11
i Excel- och PDF-format   110

Standardbrev   75
Staplade stående stapeldiagram   81
Staplat liggande stapeldiagram   81
Startcenter

skapa lösningar   41, 42
öppna filer   15, 102

Statistik, databas   135
Statistikdelar. Se Delsummor
Statistikfält

beskrivning   44, 49
dynamiska rapporter i tabellvy   49
på layouter   80
skapa   49

Statusverktygsfält   18, 66
Struktur, databas   135
Stycken, formatera   77
Stående stapeldiagram   81
Stänga fönster och filer   16
Stödlinjer, för utformning av layouter   69, 70
Stödraster, för utformning av layouter   69
Summor. Se delsummor; statistikfält
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Symboler och fältnamn   43
Säkerhet, för filer

planera   115, 122
riktlinjer för nätverk   123
riktlinjer för operativsystem   122

Säkerhetskopior
och antivirusprogram   125
riktlinjer för   123, 129
scripts för filer   36

Söka efter poster
alla poster   31
beskrivning   28
relaterade fält och poster   31
snabbsökningar   28
spara och skicka som länk till ögonblicksbild   11, 29
utesluta poster   30
visa alla poster   31

Sökläge   18
Sökposter

beskrivning   29
operatorer i   30
upprepa   31
ändra   32
Se även Söka efter poster

T
Tabbar

ange placering och justering   77
infoga i fält   25

Tabbavgränsat textformat   104
Tabeller

beskrivning   14
definiera   53
importera data till nya   105
namnge   53
tabellförekomster   88

Tabellvy   19
arbeta med data och poster i   26, 27
beskrivning   20
definiera fält i   47
definiera statistikfält   49
duplicera poster   27
dynamiska rapporter i   27, 49
kopiera poster   27
lägga till poster   27
radera poster   27
skapa snabbdiagram   27
skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i 

postinformation   27
sortera poster   27
ändra storlek och ordning på kolumner   26

Tecken
ej tillåtna i fältnamn   43
maximalt i fält   25

Teman, layout
beskrivning   60
hantera   61
importera   60
ändra   42, 60

Testa lösningar   128
Text

Se även Fält
attribut   76
fält   44
justera med kryssrutor och alternativknappar   77
markera   71
markering   77
rotera asiatisk text   77
utforma   76
ändra färg   77

Textanteckningar i relationsdiagrammet   94
Textbaslinjer, ange tillval för   77
Textfält

beskrivning   44
mata in och ändra värden i   25

Tidsfält
beskrivning   44
mata in och ändra värden i   25
utforma   76

Tidsstämpelfält
beskrivning   44
fyrsiffrigt årtal   25
mata in och ändra värden i   25
utforma   76

Tillval
fil   36
fält   50

Tilläggsfil, uppdatera   130
Titelhuvud och titelfot   80
Tomma layouter   56
Totalsummor   80
Typsnitt som inte finns i användarens system   128

U
Underformulär. Se Portaler
Uppdatera befintliga data under import   105
Uppdateringar till runtime-lösningar   129
Uppgradera runtime-lösningar   127
Upprepa sökposter   31
Utbyta filer

importera och exportera   104
med andra program   104
relaterade databaser   84

Utesluta
fält vid utskrift   75
poster från hittade poster   30
relaterade poster   31

Utformning
beräkningar   76
exportera data   109
fält   76
importera data   104
layoutobjekt   68
stycken   77
text   76

Utlösare, script   12
Utskriftsområde, visa   34
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Uttryck, övervaka   134
Utökad behörighet

beskrivning   112
visa   121

V
Valuta, utforma   76
Variabler

symboler för   43
övervaka   134

Verktyg
Fältverktyget   73
för utformning av layouter   66
Markeringsverktyget   71
Statusverktygsfält   18
Verktyget Flikkontroll   66
Verktyget Flytande fönster-knapp   67
Verktyget Fält/kontroll   73
Verktyget Glidkontroll   67

Verktyget Fält/kontroll   73
Vertikala diagram   81
Vertikala etikettlayouter   57
Vertikalt skrivformat   77
Virtuella resultat   52
Visa

konton   118
poster som formulär, listor eller tabeller   19
sidbrytningar, marginaler och sidnummer i 

granskningsläge   34
utskriftsområde   34
utökad behörighet   121

Visa data i diagram
beskrivning   81
redigera diagram i layoutläget   83
skapa diagram   82
snabbdiagram   82

Visa snabbmenyer och sammanhangsberoende menyer   13
Vyer för layouter   19, 20
Värd

beskrivning   100
FileMaker Server   99
krypterad anslutning (SSL)   102
lösningar på webben   110
spara filer   100
utföra uppgifter   103

Värdelistor
beskrivning   74
definiera   50
sortera efter   27

W
Webbläsare, arbeta med publicerade lösningar i   110
Webbpublicering

beskrivning   110
och att namnge fält   43

Webbvisare   10
Windows runtime-programpaket   128
Windows-domän   119

X
XML

behörighet för   113, 120
importera och exportera till   104

XML-format   104
beskrivning   135
för databasdesignrapporter   135

Y
Ytdiagram   82

Å
År

fyrsiffriga i datumfält   25, 51
fyrsiffriga i Tidsstämpelfält   25

Återkommande importer   12
Återställa sökposter   32
Åtkomst via FileMaker Network   100, 121
Åtkomstbehörighet. Se Konton; Behörighetsuppsättningar

Ö
Ögonblicksbildlänkar, spara och skicka hittade poster som   11, 

29
Öppna filer   15, 102
Överföra filer till FileMaker Server   104
Övre navigeringsdel   80
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