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Capítulo 1  
Antes de começar

Bem-vindo ao software FileMaker®. O FileMaker Pro ajuda você a criar 
com rapidez soluções que funcionam integralmente com iPad, iPhone, 
Windows, Mac e na Web.

Sobre este guia
Este Guia de instalação e novos recursos explica como instalar 
o FileMaker Pro 15 ou FileMaker Pro 15 Advanced em computadores 
com Windows ou Mac e apresenta os novos recursos do software.

Lembre-se do seguinte:

1 Este guia usa "FileMaker Pro" para se referir aos dois produtos, exceto 
ao descrever recursos específicos do FileMaker Pro Advanced.

1 Quando um recurso ou procedimento for específico a uma 
determinada plataforma, serão fornecidas instruções e ilustrações 
também específicas a essa plataforma. Para recursos e 
procedimentos que forem semelhantes nas duas plataformas, serão 
fornecidas ilustrações para o Windows ou o OS X.

Onde encontrar a documentação do 
FileMaker
Para obter informações, visualizar e fazer o download da documentação 
do FileMaker, acesse www.filemaker.com/documentation/pt.

Para obter as últimas novidades e as notas de versão do FileMaker Pro, 
acesse http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html.

http://www.filemaker.com/documentation/pt
http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html
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Suporte ao cliente e Base de conhecimento
Para acessar o Suporte ao cliente do FileMaker, escolha o menu 
Ajuda > Serviço e suporte.

Para acessar a Base de conhecimento do FileMaker, visite 
http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html.

Nota   As informações na Base de conhecimento do FileMaker e na 
Comunidade do FileMaker podem não estar disponíveis em todos os 
idiomas.

Os representantes do suporte do FileMaker podem ajudá-lo com a 
instalação, a inicialização ou a reinstalação (excluindo a recuperação de 
dados) quando a sua configuração de hardware atender aos requisitos 
mínimos de sistema do software. Visite http://www.filemaker.com/cs.

Notificações do produto
O FileMaker Pro verifica automaticamente se há atualizações de 
software (que incluem pequenas alterações no software) e se há novas 
versões de software (que incluem recursos novos e alterados do 
produto). Você pode atualizar o software quando receber a notificação 
de atualização ou escolhendo o menu Ajuda > Verificar atualizações.

É possível desativar as notificações a qualquer momento na caixa de 
diálogo Preferências.

Sobre a chave de licença
O software FileMaker Pro é fornecido com uma chave de licença 
exclusiva de 35 caracteres. Se você adquiriu o FileMaker Pro como um 
download do site Loja FileMaker, recebeu um e-mail com um link para a 
página de download do software. A chave de licença está nessa página. 
Se você adquiriu uma versão física do FileMaker Pro, a chave de licença 
está na caixa.

Não perca essa chave de licença. É necessário ter uma chave de licença 
válida para instalar o software. Recomendamos manter a chave de 
licença em um local seguro, caso o software precise ser reinstalado.

Para obter informações, consulte a Licença de software do 
FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced, localizada na pasta de 
aplicativo onde o software foi instalado.

http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html
http://www.filemaker.com/cs
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Backup do download do FileMaker Pro
Recomendamos que você faça uma cópia de backup do software 
FileMaker Pro baixado, caso você precise reinstalar o software em 
algum momento. Para obter instruções, consulte este artigo da Base 
de conhecimento.

Requisitos para os recursos
Alguns recursos do FileMaker Pro exigem software adicional.

Conversão da versão de avaliação na versão 
completa do FileMaker Pro
Se tiver instalado a versão de avaliação do FileMaker Pro 15 no seu 
computador, você poderá convertê-la na versão completa do 
FileMaker Pro 15 inserindo sua chave de licença sem desinstalar a 
versão de avaliação antes. Você também pode converter a cópia de 
avaliação inserindo uma chave de licença de upgrade e a chave de 
licença de uma versão anterior qualificada. Consulte a Ajuda.

Recurso Requisito de software

Etapa de script 
Enviar e-mail 
usando um 
aplicativo de e-mail

Um aplicativo de e-mail compatível. Consulte 
as especificações técnicas do FileMaker Pro.
Esse requisito não se aplica a mensagens SMTP.

Discagem de 
telefone (somente 
Windows)

Discador telefônico ou outro software compatível 
com Telephony API (TAPI).

Recursos de 
ODBC e JDBC

Os drivers ODBC e JDBC do FileMaker estão 
disponíveis na pasta xDBC na imagem de disco de 
instalação e em 
www.filemaker.com/br/support/index.html.
OS X: ODBC Manager, um produto gratuito da 
Actual Technologies (disponível em 
http://www.odbcmanager.net).
Para obter mais informações, consulte o Guia de 
ODBC e JDBC do FileMaker e a Ajuda.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=pt
http://www.filemaker.com/br/support/index.html
http://www.odbcmanager.net
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_esd_backup&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_esd_backup&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=pt
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Upgrade do FileMaker Pro a partir de uma 
versão anterior
Se você estiver fazendo um upgrade do FileMaker Pro a partir de uma 
versão anterior, recomendamos fazer o upgrade para a nova versão 
antes de desinstalar a versão anterior.

1. Instale o upgrade usando a sua chave de licença (consulte “Sobre a 
chave de licença” na página 6).

2. Mova os plug-ins, as informações de dicionário e as preferências para a 
nova versão do FileMaker Pro. Para obter informações sobre como mover 
as suas preferências, consulte a Base de conhecimento do FileMaker 
disponível em http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html. 

3. Se planeja usar somente a versão mais recente, desinstale a versão 
anterior.

Caso opte por desinstalar a versão anterior antes de fazer o upgrade 
para a versão mais recente, certifique-se de que você tenha a chave de 
licença da versão anterior. Se você instalar o FileMaker Pro com uma 
chave de licença de upgrade e não houver uma versão anterior 
instalada, você será solicitado a inserir a chave de licença da versão 
anterior do produto.

Abertura de arquivos de versões anteriores
O FileMaker Pro 15 pode abrir arquivos criados no FileMaker Pro nas 
versões 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x ou 14.x. Para usar arquivos 
criados com versões do FileMaker Pro anteriores à 12, você precisará 
convertê-los no formato de arquivo do FileMaker Pro 12. Para obter mais 
informações sobre a conversão de arquivos, consulte a Ajuda.

Automatização do processo de instalação
Se estiver instalando várias cópias do FileMaker Pro, por exemplo, com um 
licenciamento por volume ou local, ou se desejar realizar uma instalação 
silenciosa, você poderá automatizar o processo. Use o arquivo 
Instalação assistida.txt com o instalador para impedir a exibição das caixas 
de diálogo de instalação comuns. Consulte o Guia de configuração da 
instalação em rede do FileMaker Pro. Para obter informações sobre 
licenciamento, visite www.filemaker.com/br.

http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=pt
http://www.filemaker.com/br
http://www.filemaker.com/br


Capítulo 2  
Instalação do FileMaker Pro 
no Windows

Antes de iniciar o processo de instalação, feche outros programas que 
estiverem abertos e salve o seu trabalho. Para obter as últimas novidades 
e as notas de versão do FileMaker Pro, acesse 
http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html.

Notas sobre a instalação
Antes de instalar o FileMaker Pro, leia as seguintes notas:

1 Verifique se o seu computador atende aos requisitos de sistema. 
Consulte as especificações técnicas do FileMaker Pro.

1 Para instalar o FileMaker Pro, você deve ter privilégios de 
administrador do Windows e usar uma conta e uma senha de 
administrador.

1 Se um software de proteção contra vírus estiver sendo executado no 
computador, desative-o antes de instalar o FileMaker Pro e ative-o 
novamente após a instalação.

1 Durante a instalação, você pode escolher instalar todos os recursos do 
programa (completa) ou partes do programa (personalizada). Por 
exemplo, você pode optar por não instalar determinados recursos para 
economizar espaço em disco.

1 No início da instalação, você seleciona uma versão de idioma para o 
instalador do FileMaker Pro. A seleção padrão corresponde ao idioma 
do seu sistema operacional. A instalação completa instalará somente 
a versão de idioma escolhida. É possível instalar versões de idioma 
adicionais selecionando a instalação personalizada e escolhendo 
outros pacotes de idioma na lista de idiomas compatíveis.

1 Também é possível instalar o FileMaker Pro usando a linha de 
comando ou remotamente usando um volume em rede. Consulte 
o Guia de configuração da instalação em rede do FileMaker Pro.

http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=pt
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Opção por instalar o FileMaker Pro de 32 ou 64 bits
Se estiver usando uma versão de 32 bits compatível do Windows, você 
poderá instalar somente a versão de 32 bits do FileMaker Pro. 

Nas versões de 64 bits compatíveis do Windows, você poderá instalar a 
versão de 32 ou 64 bits do FileMaker Pro. Você deverá instalar a versão 
de 64 bits do FileMaker Pro se planejar usar o FileMaker Pro com a 
versão de 64 bits de qualquer um dos seguintes softwares:

1 um aplicativo de e-mail para enviar mensagens do FileMaker Pro

1 Plug-ins do FileMaker Pro

1 Drivers cliente ODBC para fontes SQL externas

1 codecs de áudio/vídeo para reproduzir conteúdo em containers 
interativos

Caso contrário, você poderá instalar a versão de 32 bits do FileMaker Pro.

Locais de instalação padrão
Por padrão, o FileMaker Pro e o FileMaker Pro Advanced estão 
instalados em uma das seguintes pastas.

1 Em sistemas Windows de 32 bits:

C:\Arquivos de Programas\FileMaker\<produto FileMaker>

1 Em sistemas Windows de 64 bits:

1 O FileMaker Pro de 32 bits está instalado em

C:\Arquivos de Programas (x86)\FileMaker\<produto FileMaker>

1 O FileMaker Pro de 64 bits está instalado em

C:\Arquivos de Programas\FileMaker\<produto FileMaker>

em que <produto FileMaker> é FileMaker Pro 15 ou 
FileMaker Pro 15 Advanced. Durante a instalação, você pode escolher 
uma unidade ou pasta diferente.
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Instalação do FileMaker Pro
É necessário usar o programa de instalação para instalar o 
FileMaker Pro. Não é possível instalar o FileMaker Pro arrastando 
arquivos para o disco rígido. 

1. Realize uma das seguintes ações:

1 Se tiver recebido o software eletronicamente, após fazer o download 
do arquivo para a versão de 32 ou 64 bits do FileMaker Pro, clique 
duas vezes no ícone de instalação (arquivo .exe).

1 Se estiver instalando o FileMaker Pro usando um DVD, insira o 
DVD em sua respectiva unidade, abra a janela do DVD e clique 
no ícone de instalação para instalar a versão de 32 bits.

Clique para 
instalar o 
aplicativo de 
32 bits

Clique para 
sair

Clique para 
navegar e 
visualizar o 
conteúdo do DVD

Para instalar a versão de 64 bits, clique no ícone de navegação, 
abra a pasta de 64 bits e clique duas vezes em Setup.exe.

2. Instale o FileMaker Pro seguindo as instruções apresentadas na tela.
Consulte “Notas sobre a instalação” na página 9.

3. Quando a instalação terminar, a caixa de diálogo Registro do produto 
será exibida.
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Sobre a instalação do Bonjour
O serviço Bonjour permite a localização automática de computadores, 
dispositivos e serviços em redes IP. O Bonjour deve estar instalado no 
seu sistema para que hosts remotos sejam localizados. 

Se o Bonjour não estiver instalado ou o serviço não estiver sendo 
executado, o FileMaker Pro não poderá localizar hosts remotos. Por 
exemplo, você não poderá visualizar arquivos hospedados na guia Hosts 
no Centro de inicialização ou exibir a lista de arquivos remotos para usar 
como sua fonte de dados externos. 

Sem o Bonjour, você deverá inserir nomes de host e endereços IP 
manualmente para hosts remotos.

Se o instalador não detectar uma versão compatível do Bonjour, ele 
solicitará que você instale o Bonjour.

Se precisar instalar o Bonjour manualmente:

1. Abra a pasta de instalação do FileMaker Pro.

2. Abra a pasta Arquivos e depois a pasta Bonjour.

3. Abra a pasta de 32 bits ou 64 bits com base na sua versão do Windows.

4. Clique duas vezes no ícone Bonjour (32 bits) ou Bonjour64 (64 bits).

5. Siga as instruções apresentadas na tela para instalar o Bonjour.

Sobre a instalação do Microsoft .NET 
Framework
O Microsoft .NET Framework fornece recursos comuns a vários 
aplicativos do Windows. Você precisa ter uma versão específica do .NET 
instalada no sistema para que o FileMaker Pro seja executado.

Se o .NET não estiver instalado quando o FileMaker Pro for iniciado, será 
exibida uma mensagem de erro, e o FileMaker Pro não será executado.

Se o instalador não detectar a versão necessária do .NET, solicitará que 
você instale o .NET, o que requer acesso à Internet para fazer o download 
dos arquivos.

Se precisar instalar o .NET manualmente, você deve:

1. Abrir a pasta de instalação do FileMaker Pro.

2. Abrir a pasta Arquivos e a pasta DotNet.

3. Clicar duas vezes no ícone.

4. Seguir as instruções apresentadas na tela para instalar o .NET.
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Desinstalação, modificação ou reparação do 
FileMaker Pro
Você pode usar o painel de controle do Windows para desinstalar o 
FileMaker Pro, substituir arquivos corrompidos ou ausentes ou alterar 
quais recursos são instalados. Ao reparar o FileMaker Pro, você poderá 
ser solicitado a inserir a chave de licença.



14  |  Instalação do FileMaker Pro no Windows



Capítulo 3  
Instalação do FileMaker Pro no OS X

Antes de iniciar o processo de instalação, feche outros programas que 
estiverem abertos e salve o seu trabalho. Para obter as últimas 
novidades e as notas de versão do FileMaker Pro, acesse 
http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html.

Notas sobre a instalação
Antes de instalar o FileMaker Pro, leia as seguintes notas:

1 Verifique se o seu computador atende aos requisitos de sistema. 
Consulte as especificações técnicas do FileMaker Pro.

1 Para instalar o FileMaker Pro, você deve ter privilégios de administrador 
do OS X e usar uma conta e uma senha de administrador.

1 Se um software de proteção contra vírus estiver sendo executado no 
computador, desative-o antes de instalar o FileMaker Pro e ative-o 
novamente após a instalação.

1 Durante a instalação, você pode escolher se instalará todos os arquivos 
do programa (instalação padrão) ou partes do programa (instalação 
personalizada). Por exemplo, você pode optar por não instalar 
determinados recursos para economizar espaço em disco.

1 A instalação padrão instala o FileMaker Pro com o mesmo idioma do 
seu sistema operacional. É possível instalar versões de idioma 
adicionais selecionando a instalação personalizada e escolhendo 
outros pacotes de idioma na lista de idiomas compatíveis.

1 É possível também instalar o FileMaker Pro remotamente usando o 
Apple Remote Desktop. Consulte o Guia de configuração da 
instalação em rede do FileMaker Pro.

Locais de instalação padrão
Por padrão, o FileMaker Pro e o FileMaker Pro Advanced estão 
instalados no seguinte local: 

[unidade]/Applications/<produto FileMaker>

em que <produto FileMaker> é FileMaker Pro 15 ou 
FileMaker Pro 15 Advanced. Durante a instalação, você pode escolher 
uma unidade ou pasta diferente.

http://www.filemaker.com/br/support/kb/index.html
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=pt
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=pt
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Instalação do FileMaker Pro
É necessário usar o programa de instalação para instalar o 
FileMaker Pro. Não é possível instalar o FileMaker Pro arrastando 
arquivos para o disco rígido.

1. Realize uma das seguintes ações:

1 Se tiver recebido o software eletronicamente, após fazer o 
download do arquivo, clique duas vezes no ícone da imagem 
de disco (arquivo .dmg).

1 Se estiver instalando o FileMaker Pro usando um DVD, insira o 
DVD em sua respectiva unidade no computador e abra a janela 
do DVD. 

2. Clique duas vezes no ícone de instalação do FileMaker Pro.

Ícone de 
instalação do 

FileMaker Pro

3. Instale o FileMaker Pro seguindo as instruções apresentadas na tela.
Consulte “Notas sobre a instalação” na página 15.

4. Quando a instalação terminar, a caixa de diálogo Registro do produto 
será exibida.

Desinstalação do FileMaker Pro
1. Arraste a pasta do FileMaker Pro 15 ou do 

FileMaker Pro 15 Advanced e todo o seu conteúdo da pasta 
Aplicativos para a Lixeira.

2. Arraste o arquivo de preferências do FileMaker Pro ou do 
FileMaker Pro Advanced para a Lixeira. 
Para o FileMaker Pro: 
<início>/Library/Preferences/com.filemaker.client.pro12.plist

Para o FileMaker Pro Advanced:  
<início>/Library/Preferences/com.filemaker.client.advanced12.plist
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Novos recursos

Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre os seguintes recursos.

Novo controle de campo
1 Caixa de edição oculta – Oculte informações confidenciais definindo 

um campo para exibir pontos no lugar dos dados.

Usabilidade aprimorada
1 Ajuda do FileMaker Pro – A Ajuda foi redesenhada para facilitar o 

acesso e uso. A Ajuda requer conexão com a Internet, mas você pode 
fazer download dela e usá-la offline.

1 Atualizações de software mais simples – Quando uma atualização de 
software estiver disponível, o FileMaker Pro o notificará e permitirá que 
você faça download da atualização e a instale de dentro do 
FileMaker Pro.

1 Pesquisa de hosts – Pesquise hosts no Centro de inicialização usando 
a caixa de pesquisa localizada sobre a lista de hosts.

1 Foi fornecido suporte adicional a fontes de dados ODBC.

1 OS X: As opções de exibição em tela cheia e exibição em tela dividida 
são oferecidas nas janelas de documento do FileMaker Pro.

1 OS X: Agora, você pode abrir e fechar um menu pop-up com a barra de 
espaço.

Espaço de trabalho de script aprimorado
1 Verifique se há problemas em um script; os problemas são realçados 

no painel de edição de script. A importação ou colagem de scripts 
verifica automaticamente se há problemas.

1 Uma nova preferência permite exibir os scripts criados recentemente 
no menu Scripts por padrão. 

1 Desfaça ações no Espaço de trabalho de script e na caixa de diálogo 
Especificar cálculo.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=pt
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Segurança aprimorada
1 O FileMaker Pro pode verificar certificados SSL antes de realizar ações 

que abrem um arquivo hospedado no FileMaker Server, importar dados 
XML por meio de uma solicitação HTTP ou enviar um e-mail por um 
servidor SMTP usando uma conexão criptografada.

1 O FileMaker Pro o notificará quando o certificado SSL de um host não 
puder ser verificado. Escolha conectar-se mesmo assim, adicione o 
host à sua lista de hosts permitidos ou cancele.

1 Impeça que outros aplicativos usem AppleScript ou ActiveX para 
realizar scripts do FileMaker.

1 A guia Inspecionar no Visualizador de dados exige que você faça login 
em uma conta com privilégios de acesso total para visualizar 
expressões.

1 Configure uma solução para exigir que os usuários utilizem ID de toque 
ou uma senha do iOS antes de o FileMaker Go acessar o conjunto de 
chaves.

Etapas de script
Novas etapas de script

1 Truncar tabela – Exclui todos os registros na tabela especificada, 
independente do conjunto encontrado atual. O recurso Truncar tabela 
pode excluir recursos mais rapidamente do que a opção Excluir todos 
os registros, quando você precisar excluir uma grande quantidade de 
registros.

Etapas de script alteradas

1 As etapas de script que antes incluíam a caixa de seleção “Realizar 
sem caixa de diálogo” agora exibem a opção “Com diálogo” em linha.

1 Converter arquivo – Você pode escolher verificar o certificado SSL do 
servidor especificado em uma solicitação HTTP para dados XML.

1 Importar registros – Você pode escolher verificar o certificado SSL do 
servidor especificado em uma solicitação HTTP para dados XML.

1 Inserir do URL – Você pode escolher verificar o certificado SSL do 
servidor especificado no URL.

1 Enviar e-mail – Verifica o certificado SSL de um servidor SMTP que 
está usando uma conexão criptografada.
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Funções
Novas funções

1 RangeBeacons – Retorna uma lista de iBeacons e a proximidade deles 
a um dispositivo iOS.

Funções alteradas

1 Get(LastODBCError) passou a ser Get(LastExternalErrorDetail) e 
retorna detalhes sobre erros de certificado SSL, além dos erros de 
ODBC.

Recursos alterados e removidos
1 OS X: O FileMaker Pro pode ser executado somente como um 

aplicativo de 64 bits. Se você usar versões somente de 32 bits de 
plug-ins, drivers de cliente ODBC ou codecs de áudio/vídeo com o 
FileMaker Pro, entre em contato com o fornecedor para obter versões 
de 64 bits desses softwares.

1 Listas de valores em menus pop-up – Se você definir uma lista de 
valores para mostrar valores de um segundo campo, um campo 
formatado como um menu pop-up agora exibirá somente o valor do 
primeiro campo e aplicará a formatação de dados desse campo se o 
menu pop-up estiver fechado. (É o mesmo comportamento que ocorre 
para listas suspensas.) Para exibir o valor da lista de valores e ignorar 
a formatação de dados, selecione a nova opção do Inspetor 
Sobrescrever a formatação dos dados com a lista de valores.

1 Foi removido o suporte a Acrobat 5 e Acrobat 6 durante a gravação de 
registros como PDF.

1 O Guia do usuário do FileMaker Pro foi removido. As informações 
desse guia estão na Ajuda.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=pt
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Capítulo 5  
O que fazer agora

Depois de ter instalado o FileMaker Pro, você poderá começar a 
trabalhar com o aplicativo imediatamente. Aqui estão algumas 
sugestões de como começar.

1 Para saber como alguns dos recursos no FileMaker Pro funcionam, 
escolha o menu Arquivo > Primeiros passos e selecione:

1 Saiba mais > Tour do FileMaker Pro para iniciar o tour.

1 Escolha uma Solução inicial e veja soluções do FileMaker Pro 
criadas profissionalmente e personalizadas para o 
gerenciamento das tarefas comerciais e pessoais mais comuns. 
Para criar um novo arquivo no computador com base em uma 
Solução inicial, escolha Criar a partir desta Solução inicial.

1 Siga as atividades guiadas na Série de treinamento do FileMaker: 
Básico disponível em www.filemaker.com/br.

1 Para exibir o Centro de documentação de produtos para fazer download 
de outros guias, escolha o menu Ajuda > Documentação do produto.

1 Para obter informações abrangentes e procedimentos passo a passo 
de como usar o FileMaker Pro, escolha o menu Ajuda > Ajuda do 
FileMaker Pro.

http://www.filemaker.com/br
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