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Kapitel 1  
Innan du börjar

Välkommen till det här FileMaker®-programmet. FileMaker Pro hjälper 
dig att snabbt skapa lösningar som fungerar utan problem från iPad, 
iPhone, Windows, Mac och webben.

Om denna handbok
I den här handboken, Installation och nya funktioner, beskrivs hur du 
installerar FileMaker Pro 15 eller FileMaker Pro 15 Advanced på en 
Windows- eller Mac-dator och vilka nya funktioner som programmet 
innehåller.

Tänk på följande:

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

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

Hitta FileMaker-dokumentation
Besök http://www.filemaker.com/documentation/sv om du vill lära dig 
mer om, visa eller hämta ytterligare FileMaker-dokumentation.

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

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

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

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

Produktaviseringar
FileMaker Pro söker automatiskt efter programvaruuppdateringar (som 
innehåller mindre ändringar i programvaran) och efter nya programvar- 
uversioner (som innehåller nya och ändrade produktfunktioner). Du kan 
uppdatera programvaran när du får en uppdateringsavisering eller genom att 
välja menyn Hjälp > Sök efter uppdateringar.
Du kan när som helst stänga av meddelanden från dialogrutan Inställningar.

Om licensnyckeln
Med FileMaker-programmet följer en unik licensnyckel på 35 tecken. Om du 
har köpt FileMaker Pro för att hämta den från webbplatsen FileMaker Store 
ska du ha fått ett e-postmeddelande med en länk till sidan där du hämtar 
programvaran. Din licensnyckel finns på den sidan. Om du har köpt en fysisk 
version av FileMaker Pro finns licensnyckeln i förpackningen.

Tappa inte bort licensnyckeln. Du måste ha en giltig licensnyckel för att 
kunna installera programvaran. Vi rekommenderar att du förvarar 
licensnyckeln på en säker plats om programmet skulle behöva installeras 
på nytt.

Mer information finns i licensavtalet till FileMaker Pro eller 
FileMaker Pro Advanced, vilket återfinns i den programmapp där du 
installerade programmet.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/cs
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Säkerhetskopiera den hämtade versionen av 
FileMaker Pro
Vi rekommenderar att du skapar en säkerhetskopia av det hämtade 
FileMaker Pro-programmet ifall du någon gång behöver ominstallera det. 
Instruktioner finns i den här Knowledge Base-artikeln.

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

Konvertera provversionen till den fullständiga 
versionen av FileMaker Pro
Om du har installerat provversionen av FileMaker Pro 15 på din dator kan du 
konvertera den till den fullständiga versionen av FileMaker Pro 15 utan att 
först avinstallera provversionen. Ange bara din licensnyckel. Du kan även 
konvertera din provversion genom att ange en licensnyckel för uppgradering 
samt licensnyckeln från en kvalificerad tidigare version. Se Hjälp.

Funktion Programvarukrav

Scriptsteget Skicka 
e-post med ett 
e-postprogram

Ett e-postprogram som stöds. Se tekniska 
specifikationer för FileMaker Pro.
Det här kravet gäller inte för SMTP-epost.

Slå telefonnummer 
(endast Windows)

Nummersändaren eller annat TAPI-kompatibelt 
(Telephony API) uppringningsprogram.

ODBC- och 
JDBC-funktioner

FileMaker ODBC- och JDBC-drivrutiner finns i 
xDBC-mappen i installationsdiskavbildningen och på 
http://www.filemaker.com/se/support/index.html.
OS X: ODBC Manager, en gratisprodukt från Actual 
Technologies (finns på 
http://www.odbcmanager.net).
Mer information finns i FileMaker Guide för ODBC 
och JDBC och Hjälp.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=sv
http://www.filemaker.com/se/support/index.html
http://www.odbcmanager.net
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fms15_admin.html?page=doc_odbc&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_esd_backup&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=sv
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Uppgradera FileMaker Pro från en tidigare 
version
Om du uppgraderar FileMaker Pro från en tidigare version bör du 
uppgradera till den nya versionen innan du avinstallerar den gamla.

1. Installera uppgraderingen med hjälp av licensnyckeln (se ”Om 
licensnyckeln” på sidan 6).

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

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

Om du väljer att avinstallera den tidigare versionen innan du uppgraderar 
till den senaste måste du se till att ha licensnyckeln till den tidigare 
versionen tillgänglig. När du installerar FileMaker Pro med en 
licensnyckel för uppgradering och inte har en tidigare version installerad, 
uppmanas du att ange licensnyckeln för den tidigare produktversionen.

Öppna filer från tidigare versioner
Med FileMaker Pro 15 kan du öppna filer som skapats i 
FileMaker Pro-versionerna 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x eller 14.x. Om 
du vill använda filer som skapats med tidigare versioner av FileMaker Pro än 
version 12 måste du konvertera dem till FileMaker Pro 12-filformatet. Mer 
information om hur du konverterar filer finns i Hjälp.

Automatisera installationsprocessen
Du kan automatisera processen om du installerar flera exemplar av 
FileMaker Pro, till exempel enligt en fleranvändarlicens, eller om du vill göra 
en tyst installation. Använd filen Assisted Install.txt med installations- 
programmet för att förbigå de vanliga dialogrutorna vid installation. Se 
Guiden Installation av nätverksinställningar för FileMaker Pro. Information 
om licenser finns på http://www.filemaker.com/se.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=sv
http://www.filemaker.com/se


Kapitel 2  
Installera FileMaker Pro  
i Windows

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

Installationsanmärkningar
Läs igenom följande anmärkningar innan du installerar FileMaker Pro:

1 Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven. Se tekniska 
specifikationer för FileMaker Pro.

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

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

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

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

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

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=sv
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Välja att installera 32- eller 64-bitarsversionen av 
FileMaker Pro
Om du använder en 32-bitarsversion av Windows som stöds kan du bara 
installera 32-bitarsversionen av FileMaker Pro. 

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

1 en e-postklient som skickar meddelanden från FileMaker Pro

1 Plugin-program till FileMaker Pro

1 ODBC-klientdrivrutiner för externa SQL-källor

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

Annars kan du installera 32-bitarsversionen av FileMaker Pro.

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

1 På 32-bitarsversioner av Windows-system:

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

1 På 64-bitarsversioner av Windows-system:

1 32-bitarsversionen av FileMaker Pro installeras i

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

1 64-bitarsversionen av FileMaker Pro installeras i

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

där <FileMaker-produkt> är FileMaker Pro 15 eller 
FileMaker Pro 15 Advanced. Under installationen kan du välja en annan 
enhet eller mapp.
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Installera FileMaker Pro
Du måste använda installationsprogrammet när du installerar 
FileMaker Pro. Det går inte att installera programmet genom att bara 
kopiera över filerna till hårddisken. 

1. Gör något av följande:

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

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

Klicka för att 
installera 
32- bitarsversi
onen av 
programmet

Klicka när du 
vill avsluta

Klicka när du vill 
visa innehållet 
på dvd:n

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

2. Installera FileMaker Pro genom att följa anvisningarna på skärmen.
Se ”Installationsanmärkningar” på sidan 9.

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

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

Utan Bonjour måste du manuellt ange värdnamnen eller IP-adresserna 
för fjärrvärdar.

Om installationsprogrammet inte hittar en Bonjour-version som stöds 
uppmanas du att installera Bonjour.

Om du behöver installera Bonjour manuellt:

1. Öppna installationsmappen för FileMaker Pro.

2. Öppna mappen Files och sedan mappen Bonjour.

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

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

5. Installera Bonjour genom att följa anvisningarna på skärmen.

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

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

Om installationsprogrammet inte hittar den version av .NET som krävs 
uppmanas du att installera .NET. För att göra det måste du ha 
internetåtkomst så att du kan hämta de filer som behövs.

Om du behöver installera .NET manuellt:

1. Öppna installationsmappen för FileMaker Pro.

2. Öppna mappen Files och sedan mappen DotNet.

3. Dubbelklicka på ikonen.

4. Installera .NET genom att följa anvisningarna på skärmen.
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Avinstallera, ändra eller reparera 
FileMaker Pro
Om du går till kontrollpanelen i Windows kan du avinstallera 
FileMaker Pro, ersätta filer som saknas eller är skadade samt ändra vilka 
funktioner som är installerade. När du reparerar FileMaker Pro kan det 
hända att du måste ange licensnyckeln.
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Kapitel 3  
Installera FileMaker Pro i OS X

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

Installationsanmärkningar
Läs igenom följande anmärkningar innan du installerar FileMaker Pro:

1 Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven. Se tekniska 
specifikationer för FileMaker Pro.

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

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

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

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

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

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

[enhet]/Program/<FileMaker-produkt>

där <FileMaker-produkt> är FileMaker Pro 15 eller FileMaker Pro 15 
Advanced. Under installationen kan du välja en annan enhet eller mapp.

http://help.filemaker.com
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=tech_specs&lang=sv
http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_net_install&lang=sv
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Installera FileMaker Pro
Du måste använda installationsprogrammet när du installerar 
FileMaker Pro. Det går inte att installera programmet genom att bara 
kopiera över filerna till hårddisken.

1. Gör något av följande:

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

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

2. Dubbelklicka på installationsikonen för FileMaker Pro.

Installationsikon 
för FileMaker Pro

3. Installera FileMaker Pro genom att följa anvisningarna på skärmen.
Se ”Installationsanmärkningar” på sidan 15.

4. När installationen är slutförd öppnas dialogrutan för produktregistrering.

Avinstallera FileMaker Pro
1. Dra mappen för FileMaker Pro 15 eller FileMaker Pro 15 Advanced 

och allt dess innehåll från mappen Program till papperskorgen.

2. Dra filen med inställningar för FileMaker Pro eller 
FileMaker Pro Advanced till papperskorgen. 
För FileMaker Pro: 
<hem>/Bibliotek/Inställningar/com.filemaker.client.pro12.plist

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



Kapitel 4  
Nya funktioner

Mer information om följande funktioner finns i Hjälp.

Ny fältkontroll
1 Dold redigeringsruta: dölj konfidentiell information genom att ange att ett 

fält ska visa prickar istället för data.

Bättre användbarhet
1 FileMaker Pro Hjälp: hjälp har ny design så att den är lättare att komma 

åt och använda. Det krävs en internetanslutning för att använda Hjälp 
men du kan hämta den och sedan använda den offline.

1 Enklare programuppdateringar: när en programuppdatering finns 
tillgänglig får du ett meddelande av FileMaker Pro så att du kan hämta 
och installera uppdateringen inifrån FileMaker Pro.

1 Värdsökning: sök efter värdar i Startcenter med hjälp av sökrutan 
ovanför värdlistan.

1 Ytterligare stöd för ODBC-datakällor.

1 OS X: det finns stöd för helskärmsläge och delad vy i FileMaker Pro 
dokumentfönster.

1 OS X: du kan nu öppna och stänga en snabbmeny med mellanslags-
tangenten.

Förbättringar i Scriptfönster
1 Sök efter problem i ett script, problemen är markerade i sektionen för 

scriptredigering. När du importerar eller klistrar in scripts kontrollerar 
programmet automatiskt om det finns problem.

1 En ny inställning gör att du kan visa nyligen skapade scripts i 
Scripts-menyn som standard. 

1 Ångra åtgärder i Scriptfönster och dialogrutan Ange beräkning.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=sv
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Utökad säkerhet
1 FileMaker Pro kan verifiera SSL-certifikat innan det utför åtgärder som 

öppnar en fil som FileMaker Server är värd för. Detsamma gäller för 
åtgärder som att importera XML-data via en HTTP-förfrågan eller skicka 
e-post via en SMTP-server med hjälp av en krypterad anslutning.

1 FileMaker Pro meddelar dig när en värds SSL-certifikat inte kan 
verifieras. Välj att ansluta ändå, lägga till värden i listan över tillåtna 
värdar eller avbryta. 

1 Förhindra att andra program använder AppleScript eller ActiveX för att 
utföra FileMaker-scripts.

1 Med fliken Bevaka i Datagranskaren måste du logga in på ett konto med 
fullständig behörighet för att visa uttryck.

1 Konfigurera en lösning som kräver att användaren använder Touch ID 
eller en iOS-lösenkod innan FileMaker Go får tillgång till nyckelringen.

Scriptsteg
Nya scriptsteg

1 Nollställ tabell: raderar alla poster i den angivna tabellen oavsett aktuellt 
sökresultat. Det kan hända att Nollställ tabell raderar poster snabbare 
än Radera alla poster när du raderar ett stort antal poster.

Ändrade scriptsteg

1 Sciptsteg som tidigare innehöll kryssrutan Visa ingen dialogruta visar nu 
det infogade alternativet Med dialogruta.

1 Konvertera filer: du kan välja att verifiera SSL-certifikatet för den server 
som anges i en HTTP-förfrågan om XML-data.

1 Importera poster: du kan välja att verifiera SSL-certifikatet för den server 
som anges i en HTTP-förfrågan om XML-data.

1 Infoga från URL: du kan välja att verifiera SSL-certifikatet för den server 
som anges i den URL det gäller.

1 Skicka e-post: verifierar SSL-certifikatet för en SMTP-server som 
använder en krypterad anslutning.
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Funktioner
Nya funktioner

1 RangeBeacons: returnerar en lista över iBeacon och deras avstånd från 
en iOS-enhet.

Ändrade funktioner

1 Get(SenasteODBCfel) är nu Get(SenasteExternaFelDetalj) och 
returnerar detaljer om fel med SSL-certifikat utöver ODBC-fel.

Ändrade och borttagna funktioner
1 OS X: FileMaker Pro kan bara köras som ett 64-bitars program. Om du 

använder versioner som endast är för 32-bitar av plugin-program, 
ODBC-klientdrivrutiner eller ljud-/video-codec med FileMaker Pro 
kontaktar du leverantören för 64-bitarsversionerna av den 
programvaran.

1 Värdelistor visas i snabbmenyer: om du definierar att en värdelista ska 
visa värden från ett andra fält visar nu ett fält i form av en snabbmeny 
endast värdet från det första fältet. Det använder dataformateringen för 
det fältet när snabbmenyn är stängd. (Det här är samma beteende som 
för nedrullningsbara listor.) Om du vill visa värdet från värdelistan och 
ignorera dataformatering väljer du det nya alternativet Åsidosätt 
dataformatering med värdelista i Granskare.

1 Stöd för Acrobat 5- och Acrobat 6-kompatibilitet har tagits bort när du 
sparar poster som PDF.

1 Användarhandboken för FileMaker Pro har tagits bort. Informationen 
från den handboken finns i Hjälp.

http://www.filemaker.com/redirects/fmp15_admin.html?page=doc_help&lang=sv
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När du har installerat FileMaker Pro kan du börja använda programmet 
direkt. Här följer några förslag på hur du kan komma igång.

1 För att se hur några av funktionerna i FileMaker Pro fungerar väljer du  
Arkiv > Kom igång och välj sedan:

1 Mer information > Guidad visning av FileMaker Pro för att 
starta visningen.

1 Välj en färdig lösning och rulla för att se professionellt designade 
FileMaker Pro-lösningar som är anpassade för att hantera vanliga 
uppgifter för arbete och privatliv. Om du vill skapa en ny fil på 
skrivbordet från en startlösning väljer du Skapa utifrån denna 
färdiga lösning.

1 Följ de guidade aktiviteterna i FileMaker Training Series: Grunderna 
som finns tillgänglig på http://www.filemaker.com/se.

1 Om du vill visa centret för produktdokumentation och hämta andra 
handböcker väljer du Hjälp > Produktdokumentation.

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

http://www.filemaker.com/se
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