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Hoofdstuk 1  
Voordat u begint

Welkom bij de FileMaker®-software. FileMaker Pro helpt u snel 
oplossingen te maken die naadloos werken op een iPad, iPhone, 
Windows-computer, Mac en het internet.

Over deze handleiding
In dit document Installatiehandleiding en functieoverzicht wordt 
beschreven hoe u FileMaker Pro 15 of FileMaker Pro 15 Advanced op 
uw Windows- of Mac-computer installeert. Daarnaast komen ook de 
nieuwe functies in de software aan bod.

Houd rekening met het volgende:

1 In deze handleiding verwijst de benaming ‘FileMaker Pro’ naar beide 
producten, behalve bij de beschrijving van specifieke functies van 
FileMaker Pro Advanced.

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

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

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

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

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

Opmerking   De informatie in de Knowledge Base en de FileMaker 
Community is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

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

Productmeldingen
FileMaker Pro controleert automatisch op software-updates (die kleine 
software-aanpassingen bevatten) en op nieuwe softwareversies (die 
nieuwe en gewijzigde productfuncties bevatten). U kunt de software 
bijwerken wanneer u een melding over een update ontvangt of door het 
menu Help > Controleren op updates te kiezen.

U kunt de meldingen altijd uitschakelen in het dialoogvenster Voorkeuren.

De licentiecode
De FileMaker Pro-software werkt met een unieke licentiecode van 
35 tekens. Als u FileMaker Pro als een download hebt aangeschaft op 
de website van de FileMaker Store, ontvangt u een e-mailbericht met een 
koppeling naar de downloadpagina voor uw software. Op die pagina 
staat de licentiecode. Als u een winkelversie van FileMaker Pro hebt 
aangeschaft, vindt u de licentiecode in de doos.

Zorg ervoor dat u de licentiecode niet kwijtraakt. U moet een geldige 
licentiecode hebben om de software te installeren. Wij raden u aan de 
licentiecode op een veilige plaats te bewaren zodat u de software 
opnieuw kunt installeren als dat nodig blijkt.

Voor meer informatie raadpleegt u de softwarelicentie van FileMaker Pro 
of FileMaker Pro Advanced in de programmamap waarin u de software 
hebt geïnstalleerd.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/cs
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Een reservekopie van uw 
FileMaker Pro-download maken
We raden aan dat u een reservekopie van de gedownloade 
FileMaker Pro-software maakt voor het geval dat u de software ooit 
opnieuw moet installeren. Voor instructies raadpleegt u dit artikel in de 
Knowledge Base.

Vereisten voor functies
Voor het gebruik van bepaalde functies van FileMaker Pro is 
extra software vereist.

Evaluatieversie converteren naar de volledige 
versie van FileMaker Pro
Als u de evaluatieversie van FileMaker Pro 15 hebt geïnstalleerd op uw 
computer, kunt u de volledige versie van FileMaker Pro 15 verkrijgen 
door uw licentiecode in te voeren zonder de evaluatieversie eerst te 
verwijderen. U kunt de evaluatieversie ook converteren door een 
licentiecode voor een upgrade of een licentiecode voor een in 
aanmerking komende oudere versie in te voeren. Raadpleeg de Help.

Functie Vereiste software

Scriptstap Mail 
verzenden met 
behulp van een 
e-mailprogramma

Een ondersteund e-mailprogramma. Raadpleeg 
Technische specificaties van FileMaker Pro.
Deze vereiste geldt niet voor SMTP-mail.

Telefoonnummers 
kiezen (alleen 
Windows)

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

ODBC- en 
JDBC-functies

FileMaker ODBC-en JDBC-stuurprogramma’s die u 
vindt in de map xDBC in de installatieschijfkopie en 
op www.filemaker.com/nl/support/index.html.
OS X: ODBC Manager, een gratis softwareproduct 
van Actual Technologies (beschikbaar op 
http://www.odbcmanager.net).
Raadpleeg de FileMaker Handleiding voor ODBC en 
JDBC en de Help voor meer informatie.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=nl
http://www.filemaker.com/nl/support/index.html
http://www.odbcmanager.net
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_esd_backup&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_esd_backup&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=nl
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Een oudere versie van FileMaker Pro upgraden
Als u een oudere versie van FileMaker Pro upgradet, raden we aan dat 
u de upgrade naar de nieuwe versie uitvoert alvorens de vorige versie te 
verwijderen.

1. Gebruik de licentiecode om de upgrade te installeren (raadpleeg 
"De licentiecode" op pagina 6).

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

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

Als u ervoor kiest om de oudere versie te verwijderen alvorens de 
upgrade naar de nieuwste versie uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat 
u een licentiecode voor de oudere versie hebt. Wanneer u FileMaker Pro 
installeert met een licentiecode voor een upgrade en er is geen oudere 
versie geïnstalleerd, wordt u gevraagd de licentiecode voor de oudere 
versie van het product in te voeren.

Bestanden van oudere versies openen
FileMaker Pro 15 kan bestanden openen die zijn gemaakt met versie 7.x, 
8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x of 14.x van FileMaker Pro. Als u bestanden 
wilt gebruiken die zijn gemaakt met oudere versies van FileMaker Pro 
dan versie 12, moet u ze converteren naar de bestandsindeling van 
FileMaker Pro 12. Raadpleeg de Help voor meer informatie over het 
converteren van bestanden.

Het installatieproces automatiseren
Als u meerdere exemplaren van FileMaker Pro installeert met een volume- 
of sitelicentie of als u een installatie op de achtergrond wilt uitvoeren, kunt u 
het proces automatiseren. Gebruik het bestand Assisted Install.txt met het 
installatieprogramma om de gebruikelijke dialoogvensters van de installatie 
over te slaan. Raadpleeg de FileMaker Pro-handleiding voor 
netwerkinstallaties. Voor meer informatie over licenties gaat u naar 
http://www.filemaker.com/nl.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=nl
http://www.filemaker.com/nl
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FileMaker Pro installeren in 
Windows

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

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

1 Controleer of de computer aan de systeemvereisten voldoet. 
Raadpleeg Technische specificaties van FileMaker Pro.

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

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

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

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

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

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=nl


10  |  FileMaker Pro installeren in Windows

Kiezen tussen installatie van 32- of 64-bits versie van 
FileMaker Pro
Als u een ondersteunde 32-bits versie van Windows gebruikt, kunt u 
alleen de 32-bits versie van FileMaker Pro installeren. 

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

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

1 FileMaker Pro-plug-ins

1 ODBC-clientstuurprogramma’s voor externe SQL-bronnen

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

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

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

1 Bij 32-bits systemen van Windows:

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

1 Bij 64-bits systemen van Windows:

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

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

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

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

waarbij <FileMaker-product> FileMaker Pro 15 of FileMaker Pro 15 Advanced 
is. Tijdens de installatie kunt u een andere schijf of map kiezen.
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FileMaker Pro installeren
U moet het installatieprogramma gebruiken om FileMaker Pro te 
installeren. U kunt FileMaker Pro niet installeren door bestanden naar uw 
harde schijf te slepen. 

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

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

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

Klik hierop 
om het 32-bits 
programma 
te installeren

Klik hierop om 
af te sluiten

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

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

2. Installeer FileMaker Pro door de instructies op het scherm te volgen.
Raadpleeg "Opmerkingen over de installatie" op pagina 9.

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

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

Zonder Bonjour moet u de hostnamen of IP-adressen voor externe hosts 
handmatig invoeren.

Als het installatieprogramma geen ondersteunde versie van Bonjour 
detecteert, wordt u gevraagd Bonjour te installeren.

Als u Bonjour handmatig moet installeren:

1. Open de FileMaker Pro-installatiemap.

2. Open achtereenvolgens de mappen Bestanden en Bonjour.

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

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

5. Volg de instructies voor de Bonjour-installatie op het scherm.

Microsoft .NET Framework installeren
Microsoft .NET Framework levert algemene functionaliteit voor vele 
Windows-programma’s. U moet een specifieke versie van .NET op uw 
systeem hebben geïnstalleerd opdat FileMaker Pro kan worden gestart.

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

Als het installatieprogramma de vereiste versie van .NET niet detecteert, 
wordt u gevraagd .NET te installeren. Hiervoor hebt u toegang tot het 
internet nodig om de noodzakelijke bestanden te downloaden.

Als u .NET handmatig moet installeren:

1. Open de FileMaker Pro-installatiemap.

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

3. Dubbelklik op het pictogram.

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



    13

FileMaker Pro verwijderen, wijzigen of repareren
U kunt het Configuratiescherm in Windows gebruiken om FileMaker Pro 
te verwijderen, ontbrekende of beschadigde bestanden te vervangen, of 
geïnstalleerde functies te wijzigen. Wanneer u FileMaker Pro repareert, 
wordt u mogelijk gevraagd uw licentiecode in te voeren.
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Hoofdstuk 3  
FileMaker Pro installeren in OS X

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

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

1 Controleer of de computer aan de systeemvereisten voldoet. 
Raadpleeg Technische specificaties van FileMaker Pro.

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

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

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

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

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

Standaard installatielocaties
FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced worden standaard 
geïnstalleerd op de volgende locatie. 

[schijf]/Applications/<FileMaker-product>

waarbij <FileMaker-product> FileMaker Pro 15 of FileMaker Pro 15 Advanced 
is. Tijdens de installatie kunt u een andere schijf of map kiezen.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=nl
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=nl
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FileMaker Pro installeren
U moet het installatieprogramma gebruiken om FileMaker Pro te 
installeren. U kunt FileMaker Pro niet installeren door bestanden naar uw 
harde schijf te slepen.

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

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

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

2. Dubbelklik op het FileMaker Pro-installatiepictogram.

FileMaker Pro-
installatiepictogram

3. Installeer FileMaker Pro door de instructies op het scherm te volgen.
Raadpleeg "Opmerkingen over de installatie" op pagina 15.

4. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het dialoogvenster voor de 
productregistratie weergegeven.

FileMaker Pro verwijderen
1. Sleep de map FileMaker Pro 15 of FileMaker Pro 15 Advanced en 

alle inhoud uit de map Programma’s naar de Prullenmand.

2. Sleep het voorkeurenbestand van FileMaker Pro of 
FileMaker Pro Advanced naar de Prullenmand. 
Voor FileMaker Pro: 
<thuismap>/Bibliotheek/Preferences/com.filemaker.client.pro12.plist

Voor FileMaker Pro Advanced:  
<thuismap>/Bibliotheek/Preferences/com.filemaker.client.advanced12.
plist
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Nieuwe functies

Raadpleeg de Help voor meer informatie over de volgende functies.

Nieuw veldbesturingselement
1 Verborgen invoervak: verberg vertrouwelijke gegevens door een veld zo 

te configureren dat het punten in plaats van gegevens weergeeft.

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid
1 FileMaker Pro Help: de Help is opnieuw ontworpen zodat u deze 

eenvoudiger kunt openen en gebruiken. Voor de Help hebt u een 
internetverbinding nodig maar u kunt deze ook downloaden en 
vervolgens offline gebruiken.

1 Eenvoudigere software-updates: wanneer een software-update 
beschikbaar is, wordt u door FileMaker Pro verwittigd en kunt u de 
update rechtstreeks vanuit FileMaker Pro downloaden en installeren.

1 Hosts zoeken: zoek in het Startpaneel naar hosts met behulp van het 
zoekvak boven de lijst met hosts.

1 Nu is er ook extra ondersteuning voor ODBC-gegevensbronnen.

1 OS X: de schermvullende weergave en Split View worden in 
FileMaker Pro-documentvensters ondersteund.

1 OS X: u kunt een venstermenu nu openen en sluiten met de spatiebalk.

Verbeterde scriptwerkruimte
1 Controleer op problemen in een script. Problemen worden in het 

scriptbewerkingsvenster gemarkeerd. Bij het importeren of plakken van 
scripts wordt automatisch gecontroleerd op problemen.

1 Met een nieuwe voorkeur kunt u nieuwe scripts standaard weergeven in 
het menu Scripts. 

1 Maak acties in de Scriptwerkruimte en het dialoogvenster Berekening 
opgeven ongedaan.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=nl
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Verbeterde beveiliging
1 FileMaker Pro kan SSL-certificaten verifiëren alvorens acties uit te 

voeren die een door FileMaker Server gehost bestand openen, 
XML-gegevens importeren via een HTTP-verzoek of e-mail versturen 
via een SMTP-server met een gecodeerde verbinding.

1 FileMaker Pro verwittigt u wanneer het SSL-certificaat van een host niet 
kan worden geverifieerd. Kies ervoor om toch verbinding te maken, 
voeg de host aan uw lijst met toegestane hosts toe of annuleer de actie.

1 Voorkom dat andere programma’s AppleScript of ActiveX gebruiken om 
FileMaker-scripts uit te voeren.

1 Het tabblad Volgen in Gegevensinzage verplicht u in te loggen bij een 
account met volledige toegangsprivileges om uitdrukkingen te bekijken.

1 Configureer een oplossing om gebruikers te verplichten Touch ID of een 
iOS-toegangscode te gebruiken alvorens FileMaker Go toegang kan 
krijgen tot de sleutelhanger.

Scriptstappen
Nieuwe scriptstappen.

1 Tabel afbreken: hiermee verwijdert u alle records in de opgeven tabel 
ongeacht de huidige gevonden reeks. Met Tabel afbreken verwijdert u 
records mogelijk sneller dan met Alle records verwijderen wanneer u 
een groot aantal records moet verwijderen.

Gewijzigde scriptstappen

1 Scriptstappen die eerder het selectievakje ‘Zonder dialoogvenster’ 
hadden, geven nu de optie ‘Met dialoogvenster’ ingesloten weer.

1 Bestand converteren: u kunt ervoor kiezen om het SSL-certificaat van 
de server te verifiëren die in een HTTP-verzoek voor XML-gegevens is 
opgegeven.

1 Records importeren: u kunt ervoor kiezen om het SSL-certificaat van de 
server te verifiëren die in een HTTP-verzoek voor XML-gegevens is 
opgegeven.

1 Invoegen vanuit URL: u kunt ervoor kiezen om het SSL-certificaat van 
de server te verifiëren die in de URL is opgegeven.

1 Mail verzenden: hiermee verifieert u het SSL-certificaat van een 
SMTP-server die een gecodeerde verbinding gebruikt.
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Functies
Nieuwe functies

1 RangeBeacons: geeft als resultaat een lijst met iBeacons en hun 
afstand tot een iOS-apparaat.

Gewijzigde functies

1 Get (LaatsteODBCfout) is nu Get (LaatsteExterneFoutGegevens) en 
geeft als resultaat gegevens over fouten bij SSL-certificaten en 
ODBC-fouten.

Gewijzigde en verwijderde functies
1 OS X: FileMaker Pro kan alleen worden uitgevoerd als een 

64-bits programma. Als u alleen 32-bits versies van plug-ins, 
ODBC-clientstuurprogramma’s of audio-/videocodecs met 
FileMaker Pro gebruikt, neemt u contact op met de leverancier voor 
64-bits versies van die software.

1 Invoerlijsten weergegeven in venstermenu’s: als u een invoerlijst 
definieert om waarden uit een tweede veld te tonen, toont een veld 
opgemaakt als een venstermenu nu alleen de waarde uit het eerste veld 
en past het de gegevensopmaak voor dat veld toe wanneer het 
venstermenu wordt gesloten. (Dit is hetzelfde gedrag als bij 
keuzelijsten.) Om de waarde uit de invoerlijst weer te geven en de 
gegevensopmaak te negeren, selecteert u de nieuwe optie 
Gegevensopmaak met invoerlijst negeren in het infovenster.

1 De ondersteuning voor compatibiliteit met Acrobat 5 en Acrobat 6 is 
verwijderd bij het opslaan van records als een PDF.

1 De FileMaker Pro Gebruikershandleiding is verwijderd. De informatie uit 
die handleiding vindt u in de Help.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=nl
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Hoofdstuk 5  
De volgende stap?

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

1 Als u wilt zien hoe bepaalde functies in FileMaker Pro werken, kiest u  
Bestand > Aan de slag en kiest u vervolgens:

1 Meer info > FileMaker Pro-rondleiding om de rondleiding te 
starten.

1 Kies een startklare oplossing en scrol om professioneel 
ontworpen FileMaker Pro-oplossingen te zien voor het beheer 
van algemene zakelijke en persoonlijke taken. Als u een nieuw 
bestand op het bureaublad wilt maken via een startklare 
oplossing, kiest u Gebruik deze startklare oplossing.

1 Volg de begeleide activiteiten in FileMaker Training Series: Basics die 
u vindt op http://www.filemaker.com/nl.

1 Als u het centrum voor productdocumentatie wilt openen om andere 
handleidingen te downloaden, kiest u Help > Productdocumentatie.

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

http://www.filemaker.com/nl


22  |  De volgende stap?


	Hoofdstuk 1 Voordat u begint
	Over deze handleiding
	Waar vindt u de FileMaker-documentatie?
	Klantenondersteuning en Knowledge Base
	Productmeldingen
	De licentiecode
	Een reservekopie van uw FileMaker Pro-download maken
	Vereisten voor functies
	Evaluatieversie converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro
	Een oudere versie van FileMaker Pro upgraden
	Bestanden van oudere versies openen
	Het installatieproces automatiseren

	Hoofdstuk 2 FileMaker Pro installeren in Windows
	Opmerkingen over de installatie
	Kiezen tussen installatie van 32- of 64-bits versie van FileMaker Pro
	Standaard installatielocaties

	FileMaker Pro installeren
	Bonjour installeren
	Microsoft .NET Framework installeren
	FileMaker Pro verwijderen, wijzigen of repareren

	Hoofdstuk 3 FileMaker Pro installeren in OS X
	Opmerkingen over de installatie
	Standaard installatielocaties

	FileMaker Pro installeren
	FileMaker Pro verwijderen

	Hoofdstuk 4 Nieuwe functies
	Nieuw veldbesturingselement
	Verbeterde gebruiksvriendelijkheid
	Verbeterde scriptwerkruimte
	Verbeterde beveiliging
	Scriptstappen
	Functies
	Gewijzigde en verwijderde functies

	Hoofdstuk 5 De volgende stap?

