



Claris FileMaker Cloud 
Migration White Paper 

Doel 
Dit document behandelt migratiestappen en overwegingen voor het verplaatsen van bestaande 
FileMaker®-implementaties naar FileMaker Cloud. Zie FileMaker Cloud Help in het Product 
Documentation Center voor best practices betreffende de installlatie, configuratie en navigatie. 

Over FileMaker Cloud 
FileMaker Cloud is de eerste stap in het algehele cloud-firsttraject van Claris voor het stimuleren van de 
digitale transformatie en de beste digitale ervaring op de werkplek. Het is een service die toegang biedt 
tot apps op maat in de cloud voor clients van FileMaker Pro, FileMaker Go en FileMaker WebDirect.  

Mogelijk gemaakt door AWS; infrastructuur in eigendom  
van Claris 

FileMaker Cloud wordt uitgevoerd in de Amazon Web Services (AWS)-infrastructuur, maar Claris 
International Inc. is eigenaar van de onderliggende FileMaker Cloud-infrastructuur en tevens van de 
beveiliging van de infrastructuur.  

De volgende speciale teams die in dienst zijn van Claris, zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
betrouwbaarheid en beveiliging van de FileMaker Cloud-omgeving.  

• SecOps (end-to-endversleuteling, Multi-Factor Authentication, IP-whitelisting, etc.) 
• DevOps (implementatie, bewaking en beschikbaarheid) 
• CloudOps (bedrijfstijd, automatische updates en back-ups, en prestaties) 

Dankzij deze wijziging kan Claris de flexibiliteit, snelheid en beveiligingsstandaarden bieden die van 
een implementatie in de cloud mogen worden verwacht, terwijl daarnaast een beter inzicht, een meer 
naadloze connectiviteit en samenwerking mogelijk wordt gemaakt, en tevens de mogelijkheid sneller 
nieuwe technologieën op de markt te brengen. 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Overwegingen en beperkingen vóór migratie 
Houd rekening met het volgende voordat u uw apps op maat naar FileMaker Cloud migreert. 

• Claris ID is een geïntegreerd aanmeldingssysteem voor de verificatie van gebruikers van 
producten en services van Claris. Als een gebruiker een exemplaar van FileMaker Cloud wil 
maken of toegang wil krijgen tot een app die in FileMaker Cloud wordt gehost, dient een 
gebruiker met licentie zich aan te melden met zijn of haar persoonlijke Claris ID-account. 
 
Deze wijziging kan gevolgen hebben voor bestaande implementaties die van het volgende 
afhankelijk zijn: 
 
licentiemodellen met gelijktijdige verbindingen 

Elke gebruiker van FileMaker Cloud moet beschikken over een uniek Claris ID-
account (dat niet kan worden gedeeld) en hij of zij moet een gebruiker van 
FileMaker Cloud zijn met een unieke licentie. Vandaar dat FileMaker Cloud geen 
anonieme, gelijktijdige verbindingen ondersteunt. 

Externe identiteitscontrole 
 
Teammanagers kunnen accountverificatie instellen met een externe identiteitsprovider (IdP), 
zodat gebruikers zich kunnen aanmelden met hun account bij die provider, in plaats van een 
Claris ID. Een gebruiker met een account voor Microsoft Active Directory (AD) of Okta kan zich 
aanmelden bij de Claris Customer Console met behulp van de gegevens voor de externe IdP. 

Stel eerst verificatie via een externe IdP in, in de Claris Customer Console.  
Nodig vervolgens gebruikers uit om zich bij het team te voegen door zich aan te 
melden met de externe IdP-gegevens. Maak dan een groep voor de externe IdP. 

Voor elk team kan slechts één externe IdP tegelijk worden ingesteld. Wanneer  
u echter verificatie voor één team hebt ingesteld, hoeft u het proces niet te 
herhalen voor een ander team dat gebruikmaakt van dezelfde externe IdP. 

Raadpleeg de hulpinformatie voor FileMaker Cloud voor meer informatie over het 
instellen van verificatie met een externe IdP. 

• Er mogen geen bestaande webpagina's worden gemaakt om gebruik te maken van FileMaker 
Data API. FileMaker Cloud ondersteunt geen webpagina's die zijn gemaakt met Custom Web 
Publishing-technologieën. 

• FileMaker Cloud ondersteunt geen invoegtoepassingen aan de serverzijde. 

• Alle bestanden moeten worden geconverteerd naar de FMP12-indeling.   

• FileMaker Pro 18.03 Advanced is de minimumversie voor het uploaden en openen van 
FileMaker Cloud-apps. 

Opmerking: verificatie van Claris ID is vereist om FileMaker Data API-verzoeken in FileMaker Cloud 
uit te voeren.
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Migreren naar FileMaker Cloud 
De meeste beheerders van FileMaker Server of FileMaker Cloud for AWS hebben de migratie in vier 
eenvoudige stappen uitgevoerd: 

1. Verzamelen van uw apps op maat. 
2. Claris ID-gebruikers uitnodigen en Claris ID-groepen maken. 
3. Claris ID-gebruikers en -groepen toevoegen aan de apps op maat.  
4. Apps op maat uploaden naar FileMaker Cloud. 

Stap 1: Verzamelen van de aangepaste apps. 
Als FileMaker Server of FileMaker Cloud for AWS de huidige host is, gebruikt u de Admin Console om 
de aangepaste apps te sluiten en vervolgens te downloaden. Een app op maat die te groot is of die 
extern opgeslagen containergegevens gebruikt, kan als ZIP-bestanden worden gedownload   

Stap 2: Nodig Claris ID-gebruikers uit en maak groepen 
 
Zoals eerder al vermeld, autoriseert Claris ID toegang voor diverse Claris-producten en -diensten.  
In FileMaker Cloud is Claris ID vereist voor het volgende: 

• Het maken van een FileMaker Cloud-instantie. 
• Een app openen die op FileMaker Cloud wordt gehost. 
• Eenmalige aanmelding voor alle apps die op FileMaker Cloud worden gehost. 
• Een FileMaker app op maat uploaden naar FileMaker Cloud. 
• FileMaker Data API-verzoeken draaien. 

Omdat Claris ID-accounts en -groepen vereist zijn voor het uploaden van een app op maat, bespaart  
u tijd door Claris ID-gebruikers en -groepen te beheren in Claris Customer Console voordat u de 
bestanden uploadt. 

Opmerking: containervelden met extern opgeslagen gegevens worden alleen ondersteund als 
beveiligde opslag is ingeschakeld. Als containervelden met open opslag worden geconfigureerd, 
wordt tijdens het uploadproces een foutmelding weergegeven. Controleer deze stappen in  
FileMaker Pro Help om containergegevens naar de beveiligde opslag over te dragen. 

https://help.claris.com/nl/pro-help/content/transferring-container-data.html 
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Claris ID-gebruikers uitnodigen  

Klik op het tabblad Gebruikers bovenin de Claris Customer Console Klik vervolgens op de 
knopNieuwe Gebruiker Uitnodigen links in het scherm. 

In het dialoogvenster dat nu verschijnt, voert u de Claris ID-gebruikersnaam in van de gebruiker die u 
voor uw FileMaker Cloud-team wilt uitnodigen. Uitgenodigde gebruikers die nog geen Claris ID hebben 
gemaakt, krijgen daarvoor een instructie per e-mail. 

Tijdens het uitnodigingsproces kunnen gebruikers de status krijgen van een gebruker met licentie  
en/of van teammanager. Met Claris Customer Console kunt u deze status op elk moment aanpassen. 
Alleen gebruikers met een licentie krijgen toegang tot apps die op FileMaker Cloud worden gehost en 
elke gebruiker verbruikt een licentie uit de totale hoeveelheid licenties binnen het abonnement. 

Opmerking: er kan niet meer dan één persoon tegelijkertijd worden uitgenodigd. Nodig één 
gebruiker per keer uit.

Opmerking: Claris ID-accounts en/of FileMaker Cloud-licenties kunnen niet door meerdere 
gebruikers worden gedeeld.
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Teammanagers helpen met het beheren van het FileMaker Cloud-team door taken uit te voeren als het 
(de-)activeren van Claris ID-accounts, het uitnodigen van gebruikers voor het FileMaker Cloud-team 
en het maken van groepen. 

Het is een goede gewoonte om ten minste twee teammanagers te hebben, voor het geval een 
teammanager gedeactiveerd wordt door het verlaten van het bedrijf/het project, etc. 

Groepen maken met Claris ID-gebruikers 

Groepen zijn een subset van gebruikers binnen een team. Met behulp van groepen kunt u meerdere 
Claris ID-gebruikers tegelijkertijd toegang geven tot de middelen van een team. 

Opmerking: er kan slechts één Claris ID-gebruiker per keer aan een groep worden toegevoegd. 
Voeg één Claris ID-account per keer aan een groep toe.
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Om een groep te maken, klikt u op de tab Groepen bovenin de Claris Customer Console. Klik 
vervolgens op de knop Maak een groep en geef de groep een naam.   

6



Als u klaar bent met het maken van een groep, selecteert u een groep en klikt u op de knop Gebruiker 
toevoegen. Er verschijnt dan een lijst met Claris ID-accounts die horen bij uw FileMaker Cloud-team. 
Selecteer een Claris ID-account en klik op de knop Toevoegen om de Claris ID-gebruiker aan de 
groep toe te voegen. 
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Stap 3: Claris ID-gebruikers en -groepen toevoegen aan uw  
app op maat 
Om FileMaker Cloud te gebruiken om een app op maat te hosten, dient de app accounttoegang te 
verlenen aan een Claris ID-gebruiker of -groep. Als een app op maat geen geldige Claris ID-gebruiker 
of -groep bevat, verschijnt er een foutmelding tijdens het uploadproces. 

Om in de app op maat in FileMaker Pro Claris ID-accounttoegang te verlenen of te bewerken, navigeert 
u naarBestand menu > Beheren > Beveiliging. Selecteer bovenin het dialoogvenster van Beveiliging 
beheren voor Authenticatie via, het FileMaker Cloud-team dat de app zal hosten.   

Tip: klik in de lijst Nieuw account op het pictogram  rechts van de groepsnaam om een lijst met 
Claris ID-accounts te bekijken die aan de groep zijn gekoppeld. Als u op het pictogram  rechts van 
de lijst klikt, wordt Claris Customer Console geopend, zodat u snel wijzigingen kunt aanbrengen aan 
ClarisID-gebruikers en -groepen.
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Klik vervolgens op de knop + Nieuw linksonderin het venster. Nu verschijnt er rechts een 
authenticatievenster. Selecteer Nieuw Account, kies de juiste Claris ID-groep of -account,  
en kies vervolgens de privilegeset voor het toegangsniveau voor elke afzonderlijke groep. 

Het fmapp uitgebreide privilege is standaard ingeschakeld tijdens het uploadproces als geen  
andere uitgebreide privileges geselecteerd zijn. Als er voor het uploaden echter wel een uitgebreid 
privilege zoals fmwebdirect, is ingeschakeld, dan is het fmapp uitgebreide privilege niet standaard 
ingeschakeld. De app op maat moet dan gedownload worden om enige onderliggende wijzigingen in 
het ontwerp, het schema of de toegang te kunnen zien. 

Stap 4: Uw app op maat uploaden naar FileMaker Cloud 

Net als FileMaker Server en Filemaker Cloud voor AWS, kan FileMaker Pro gebruikt worden om apps op 
maat te uploaden naar FileMaker Cloud (hiervoor is minimaal FileMaker Pro 18.0.3 Advanced vereist). 
Om te beginnen opent u FileMaker Pro en logt u in met een Claris ID-account, mits deze nog niet actief 
is. Navigeer naar Bestand menu > Aanmelden met Claris ID, of klik op de knop Aanmelden in het 
Launch Center voor Claris ID-authenticatie. 

Ga vervolgens naar Bestand menu > Delen > Uploaden naar host. Links van dit dialoogvenster  
staat een lijst van lokale, remote en favoriete hosts. FileMaker Cloud-teams staan bovenaan de  
hostlijst vermeld.  
 
Kies het juiste FileMaker Cloud-team voordat u verder navigeert, of de apps op maat versleept,  
naar het Upload Host dialoogvenster. 

Klik ten slotte op de knop Uploaden om de upload te starten. De gehoste app verschijnt in de  
Claris Customer Console voor eenvoudige toegang. 

© 2020 Claris International Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go en het bestandsmaplogo zijn 
handelsmerken van Claris International Inc., voorheen FileMaker, Inc., in de VS en andere landen. Claris, het Claris-logo en FileMaker 
WebDirect zijn handelsmerken van Claris International Inc., voorheen FileMaker, Inc.. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun 
respectievelijke eigenaren.

Opmerking: als een aangepaste app gebruik gaat maken van Filemaker WebDirect, klikt u op de 
knop Geavanceerde instellingen in het dialoogvenster Beveiliging beheren en schakelt u het 
uitgebreide privilege fmwebdirect in voor de desbetreffende gebruiker of groepen. Het uitgebreide 
privilege fmwebdirect is een verplichte instelling om toegang te krijgen tot FileMaker WebDirect. 
Deze is ook essentieel om het uitgebreide privilege fmapp (toegang via FileMaker-netwerk) in te 
schakelen voordat u uw apps gaat uploaden.  

Opmerking: als een niet-versleutelde app wordt geüpload, wordt de aangepaste app automatisch 
versleuteld en krijgt u een versleutelingswachtwoord. Het wachtwoord kan worden weergegeven via 
FileMaker Cloud Admin Console > tabblad Databases. Hiervoor is opnieuw verificatie voor Claris ID 
vereist. Voor versleutelde apps wordt tijdens het uploadproces om een wachtwoord gevraagd.
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Opmerking: alleen teambeheerders kunnen een app op maat naar Filemaker Cloud uploaden.


