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FileMaker is toonaangevend op het gebied van gebruiksvriendelijke databasesoftware. Miljoenen
mensen, van individuele personen tot enkele van ’s werelds grootste bedrijven, vertrouwen op FileMakersoftware voor beheer, analyse en samengebruik van hun essentiële informatie. Het bedrijf levert de
FileMaker Pro-producten, veelzijdige databasesoftware voor teams en organisaties, voor Windows, Mac
en het web, en Bento, de persoonlijke database voor Mac, iPhone en iPod touch. FileMaker, Inc. is een
dochteronderneming van Apple.
De aanhoudend leidende positie van FileMaker is te danken aan het gebruiksgemak, de krachtige
aanpassingsopties, de ondersteuning voor Windows, Mac en webbrowsers en de betaalbaarheid van de
software.
Individuele personen en werkgroepen in het bedrijfsleven, het onderwijs en bij de overheid gebruiken
FileMaker-software om mensen, projecten, afbeeldingen, bedrijfsmiddelen en andere informatie mee te
beheren.
Oplossingen die zijn gemaakt met de bekroonde FileMaker Pro-databasetechnologie worden gebruikt
voor tal van functies, zoals: projectbeheer, beheer van bedrijfsmiddelen, volgen van opdrachten/facturen/
rekeningen, publiceren op het web, het maken van catalogi, Customer Relationship Management (CRM),
beheer van patiëntengegevens, logistiek beheer, film- en videoproductie, verkoop- en advertentiebeheer,
automatisering van workflows, volgen van bedrijfsprocessen en klantenservice.
Software van FileMaker, Inc. kan eenvoudig geschaald worden uitgebreid van enkele gebruikers tot grote
werkgroepen.

Marktacceptatie

Van FileMaker Pro zijn meer dan 15 miljoen pakketten geleverd, wat betekent dat FileMaker Pro wereldwijd
in vrijwel elke particuliere en openbare marktsector wordt gebruikt, zoals:
•
•
•
•
•

De  Forbes Global 500
Elk van de beste 250 schooldistricten in de VS
De beste 100 hoge scholen/universiteiten in de VS
En toonaangevende universiteiten wereldwijd
Meer dan 4.000 overheidsinstanties en -instellingen in de VS

FileMaker wordt onder licentie gebruikt in prestigieuze organisaties zoals:
AT&T, BP, Bank of America, Bristol-Myers Squibb, JPMorgan Chase & Co., China National Petroleum, CNN,
Coca Cola, Inc., Deutsch, Inc., DreamWorks SKG, Hitachi, HBO, International Paper, Musée du Louvre,
Nestlé, Nokia, Salomon Skis, Samsung, Charles Schwab, The Smithsonian Institution, Target, Time Warner,
Walgreens, en Wal-Mart.
Lees meer over klanten van FileMaker op:
http://www.filemaker.com/nl/community/customers.html

FileMaker, Inc.productreeksen

FileMaker
• FileMaker Pro is een krachtige, gebruiksvriendelijke databaseapplicatie waarmee u gegevens
over mensen, projecten, bedrijfsmiddelen en meer kunt ordenen.
• FileMaker Pro Advanced is bedoeld voor het ontwerpen van databases voor uzelf en uw team. Het
bevat alle functies van FileMaker Pro plus geavanceerde gereedschappen voor ontwikkeling en
aanpassing.
• FileMaker Server biedt, in combinatie met FileMaker Pro, veilig, betrouwbaar en geavanceerd
samengebruik van databases.
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• FileMaker Server Advanced biedt u nog meer opties voor samengebruik van databases en
connectiviteitsopties.
• De FileMaker Pro-productreeks is de enige belangrijke databasesoftware die draait onder
Windows- en Mac-besturingssystemen (met universele ondersteuning voor op PowerPC en
Intel gebaseerde Mac-computers), waardoor het de beste keus is voor bedrijven met meerdere
computerplatforms.
Bento
• Bento, de persoonlijke database voor Mac OS X en de iPhone en iPod touch, brengt gebeurtenissen,
projecten, adresboekgegevens, voorraad en digitale media bij elkaar.

Lage
eigendomskosten

• FileMaker helpt gebruikers beter zelf te kunnen voldoen aan hun behoeften aan informatiebeheer
en minder vaak een beroep te hoeven doen op IT-bronnen
• Zowel het gebruiksgemak als de eenvoudige aanpassing dragen bij tot lage totale
eigendomskosten
• FileMaker Pro Total-Cost-Of-Ownership White Paper
http://www.filemaker.com/downloads/pdf/it_tco_wp.pdf

Integratie met de
onderneming

FileMaker Pro geeft IT organisaties de kracht om werkgroepen met meerdere gegevensbronnen
te koppelen, zoals externe SQL-bronnen. FileMaker biedt eenvoudige, en toch veilige, mono- en
bidirectionele koppelingen met live SQL-gegevens van Microsoft SQL Server-, MySQL- en Oracledatabases om snel rapporten, weergaven en informatiepanelen te kunnen publiceren.

FileMakeroplossingen van
derden

Onafhankelijke ontwikkelaars hebben op basis van FileMaker Pro meer dan 1.300 toepassingen voor
vrijwel elke branche gemaakt. Ga voor een gedeeltelijke lijst met deze FileMaker-oplossingen op maat
naar: http://developer.filemaker.com/solutions.

FileMakergemeenschap

• Meer dan 4.000 FileMaker Technical Network-leden wereldwijd  
• Meer dan 1.000 FileMaker Business Alliance-leden wereldwijd. Dit zijn bedrijven die vooral
FileMaker-producten en -services verkopen
• Jaarlijkse Developer Conference met meer dan 80 sessies waar de nieuwste informatie voor de
ontwikkeling van FileMaker-oplossingen wordt gegeven (inschrijven op http://www.filemaker.
com/devcon/)
• 40 onafhankelijke trainingsbedrijven wereldwijd
• Talloze boeken over FileMaker door onafhankelijke auteurs
• 100 onafhankelijke FileMaker-websites met bronnen voor ontwikkelaars en gebruikers
• Meer dan 60 gebruikersgroepen en ontwikkelaarconferenties wereldwijd

FileMaker Online

De FileMaker-website, www.filemaker.com/nl/, is de beste plaats om meer informatie te vinden over
de mensen, locaties en oplossingen die van FileMaker Pro een ideaal middel maken. De FileMaker-site
biedt:
•
•
•
•

Gratis proefversies en startklare oplossingen voor FileMaker Pro en Bento
Profielen voor de manier waarop klanten en organisaties FileMaker Pro en Bento gebruiken
Doorzoekbare database om FileMaker-ontwikkelaars, -trainers en -consultants te vinden  
Forums om te leren van andere gebruikers van FileMaker Pro en Bento  
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