FILEMAKER DATASHEET

FileMaker 13 guia de compra
Quais produtos comprar
A Plataforma FileMaker
A Plataforma FileMaker é uma linha de produtos que trabalham em conjunto para ajudar a dinamizar o
seu negócio. Use FileMaker Pro em um computador Windows ou Mac para criar sua solução de negócios
customizadas. Ou considere FileMaker Pro Advanced para o desenvolvimento adicional e ferramentas de
personalização. Para executar sua solução no iPad ou iPhone, use o aplicativo gratuito FileMaker Go disponível na
App Store. Para uma equipe pequena, use FileMaker Pro para compartilhar sua solução com até 5 outros usuários
FileMaker Pro ou usuários FileMaker Go.
Para grupos maiores, use o FileMaker Server para compartilhar sua solução. FileMaker Server também
proporciona segurança adicional e diversos recursos de compartilhamento robustos, incluindo a capacidade de
acessar a solução a partir de um navegador web, usando a tecnologia FileMaker WebDirect.

Conexões Simultâneas
Sabendo como os usuários irão se conectar à sua solução, ajuda a determinar o que comprar. Os usuários com
uma licença paga de FileMaker Pro no Windows ou Mac, podem se conectar a FileMaker Server, sem nenhum
custo adicional. Os usuários com navegadores web ou usuários que executam FileMaker Go em iPad e iPhone,
precisam de conexões pagas a FileMaker Server. Estes são chamados de conexões simultâneas.
Por exemplo, uma equipe com vários usuários se conecta ao FileMaker Server usando um iPad, iPhone ou um
navegador web ao longo do dia. Em vários momentos, há diferentes números de usuários conectados. Comece
calculando o número máximo de pessoas conectadas ao mesmo tempo usando um iPad, iPhone ou navegador web.
Também considere se algum desses usuários utiliza mais de uma conexão ao mesmo tempo. Por exemplo, se
um usuário conectar ao FileMaker Server utilizando um iPhone e um iPad, ou duas abas no navegador web, esse
individuo estará utilizando mais de uma conexão. Adicione essas conexões ao total para calcular a quantidade
máxima de conexões que você precisa.
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Calcule o número máximo de conexões que você precisa e adquira em grupos de cinco.

FileMaker Server vem com uma conexão simultânea para que você possa testar a sua solução usando um iPad, iPhone
ou navegador web. Você pode comprar conexões simultâneas adicionais em grupos de 5 por meio do Server Admin
Console ou na loja FileMaker. FileMaker WebDirect foi testado para suportar até 50 conexões simultâneas.
Se você antecipar que o número máximo de pessoas conectadas ao mesmo tempo usando um iPad, iPhone
ou um navegador web será 8, você precisará comprar dois grupos de 5 para igualar um total de 10 conexões
simultâneas. Conforme sua equipe cresce, você pode adicionar mais conexões simultâneas em grupos de 5.

Em resumo:
•

Use FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced para criar e rodar sua solução em Windows ou Mac.

•

Use FileMaker Go para rodar sua solução no iPad ou iPhone.

•

Quando compartilhar sua solução com uma equipe pequena de 5 usuários, compre uma licença de FileMaker
Pro para cada usuário Windows e Mac e faça o download gratuito do aplicativo FileMaker Go para cada
usuário de iPad e iPhone.

•

Quando utilizar FileMaker Server para compartilhar sua solução com grupos maiores e para permitir conexões
web, compre licenças de FileMaker Pro para todos os usuários Windows ou Mac e compre a quantidade
apropriada de conexões simultâneas para usuários em iPad, iPhone e em navegadores web.

Preços para conexões simultâneas
As conexões simultâneas para FileMaker Server 13 são vendidas em grupos de 5 nas opções a seguir:
• Licenciamento Anual por US$6* por conexão (custo mensal, faturado anualmente).
•

Licenciamento por Volume por US$206* por conexão.

Se você precisa de mais de 50 conexões simultâneas, compre um FileMaker Server 13 com conexões simultâneas
irrestritas. Este Server remove a restrição para o número de conexões simultâneas e somente é limitado por sua
configuração de hardware ou a complexidade de sua solução. Mesmo que você possa utilizar um FileMaker
Server 12 para compartilhar arquivos criados com FileMaker Pro 13, apenas as características e funções
disponíveis na Plataforma FileMaker 12 irão funcionar. FileMaker Server 13 é requerido para disponibilizar todas
as novas características e tecnologias da Plataforma FileMaker 13.

Informações de Desenvolvimento em Conexões Simultâneas
Conexões simultâneas do navegador da Web são necessárias quando utilizar FileMaker WebDirect para
publicação na web. Publicação na Web Customizada e conexões xDBC não necessitam de conexões simultâneas.
No caso do FileMaker WebDirect, FileMaker Server libera uma conexão sempre que o usuário explicitamente fizer o log
out, fechar uma aba, sair do navegador ou se o navegador web falhar. Se o usuário fechar uma aba, sair do navegador
web ou se o navegador web falhar, FileMaker Server desconecta a sessão de usuário dentro de 90 segundos. Caba aba
ou janela do navegador consome uma conexão. Portanto é possível que o mesmo usuário utilize mais de uma conexão.
Por exemplo, um usuário pode estar com a solução aberta em seu iPad e abrir duas abas diferentes em um navegador
web em seu computador. Neste cenário o mesmo usuário estará utilizando 3 conexões simultâneas.
Você pode especificar o período de tempo limite da sessão:
•

Usando o privilégio estendido fmreauthenticate10 para usuários FileMaker Go

•

Especificar no Admin Console para conexões FileMaker WebDirect

O FileMaker Server Admin Console permite que você monitore o uso de conexões simultâneas. Você pode definir
um alerta para quando 80% do limite de conexões simultâneas for atingido.
O Admin Console também irá registrar quando os clientes FileMaker Go ou FileMaker WebDirect tiveram acesso
negado porque o limite de conexões simultâneas foi alcançado.
Você pode comprar mais conexões simultâneas a qualquer momento a partir de General Settings > Connections
ou entrar em contato com a nossa equipe de vendas: brasil@filemakerlatino.com
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