



Claris FileMaker Cloud 
Faktasammanställning om migrering 

Syfte 
Det här dokumentet går igenom migreringsstegen och saker att tänka på för att flytta befintliga 
FileMaker®-driftsättningar till FileMaker Cloud. Bästa praxis för installation, konfiguration och 
navigering hittar du i FileMaker Cloud Hjälp i produktdokumentationscentret. 

Om FileMaker Cloud 
FileMaker Cloud är det första steget av Claris monlprioriterande resa för att driva digital omvandling  
och de bästa digitala upplevelserna på arbetsplatsen. Det är en tjänst som erbjuder åtkomst i molnet  
till anpassade appar för FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter.  

Drivs av AWS i Claris-ägd infrastruktur 

FileMaker Cloud körs i AWS-infrastruktur (Amazon Web Services), men Claris International Inc.  
äger både den underliggande FileMaker Cloud-infrastrukturen och infrastrukturens säkerhet.  

Följande dedikerade team anlitas av Claris för att hantera utveckling, tillförlitlighet och säkerhet i 
FileMaker Cloud-miljön:  

• SecOps (totalsträckskryptering, flerfaktorsautentisering, IP-vitlistning med mera) 
• DevOps (utveckling, övervakning och tillgänglighet) 
• CloudOps (drifttid, automatiska uppdateringar och säkerhetskopieringar samt prestanda) 

Den här förändringen gör att Claris kan erbjuda den agilitet, hastighet och säkerhetsstandard man 
förväntar sig från en molndriftsättning, samtidigt som vi öppnar för bättre insikter, mer sömlösa 
anslutnings- och samarbetsmöjligheter samt möjligheten att snabbare ta ny teknik till marknaden. 
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Att tänka på före migrering och 
begränsningar 
Innan du migrerar dina anpassade appar till FileMaker Cloud bör du tänka på följande. 

• Claris-ID är ett integrerat inloggningssystem för att autentisera användare av Claris produkter 
och tjänster. För att skapa en FileMaker Cloud-instans eller öppna en app som delas från 
FileMaker Cloud måste en licensierad användare logga i med sitt individuella Claris-ID-konto. 
 
Den här förändringen påverkar befintliga driftsättningar som använder följande: 
 
Licensieringsmodeller med samtidiga anslutningar 

Varje FileMaker Cloud-användare måste ha ett unikt Claris-ID-konto (som inte får 
delas) och måste vara en unikt licensierad FileMaker Cloud-användare På grund 
av detta har FileMaker Cloud inte stöd för anonyma, samtidiga anslutningar. 

Extern autentisering 
 
Teamledare kan konfigurera kontoautentisering med en extern identitetsleverantör (IdP), så att 
användare kan logga in med det leverantörskontot i stället för med Claris-ID. Till exempel kan 
en användare som har ett Microsoft Active Directory-konto (AD) eller ett Okta-konto logga in 
på Claris Customer Console med hjälp av uppgifter från extern IdP. 

Konfigurera först autentisering med extern IdP i Claris Customer Console.  
Bjud sedan in användare till teamet och be dem logga in med uppgifterna från 
extern IdP. Skapa därefter en extern IdP-grupp. 

Varje team kan endast konfigureras med en extern IdP i taget. Men när du väl har 
konfigurerat autentisering i ett team behöver du inte upprepa processen för ett 
annat team som ska använda samma externa IdP. 

I FileMaker Cloud Hjälp finns mer information om att konfigurera autentisering 
med extern IdP. 

• Befintliga webbsidor bör byggas så att de använder FileMaker Data API. FileMaker Cloud har 
inte stöd för webbsidor som skapats med teknik för anpassad webbpublicering. 

• FileMaker Cloud har inte stöd för plugin-program på serversidan. 

• Alla filer måste konverteras till FMP12-formatet.   

• FileMaker Pro 18.03 Advanced är minimiversion för att överföra och öppna FileMaker Cloud-
appar. 

Obs! Claris-ID-autentisering krävs för att köra FileMaker Data API-begäran i FileMaker Cloud.
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Migrera till FileMaker Cloud 
Migreringen för de flesta FileMaker Server- eller FileMaker Cloud for AWS-administratörer består av 
fyra enkla steg: 

1. Samla dina anpassade appar. 
2. Bjud in Claris-ID-användare och skapa Claris-ID-grupper. 
3. Lägg till Claris-ID-användare och -grupper i de anpassade apparna. 
4. Överför anpassade appar till FileMaker Cloud. 

Steg 1: Samla dina anpassade appar 
Om FileMaker Server eller FileMaker Cloud for AWS för närvarande är värd ska du använda Admin 
Console för att stänga och sedan hämta de anpassade apparna. En anpassad app som är för stor eller 
som använder containerdata som lagras externt kan hämtas som en ZIP-fil.   

Steg 2: Bjud in Claris-ID-användare och skapa grupper 
 
Som vi nämnde ovan autentiserar Claris-ID åtkomst till Claris produkter och tjänster. I FileMaker Cloud 
krävs Claris-ID för följande: 

• skapa en FileMaker Cloud-instans 
• öppna en app som delas från FileMaker Cloud 
• samlad inloggning till appar som delas från FileMaker Cloud 
• överföra en anpassad FileMaker-app till FileMaker Cloud 
• köra FileMaker Data API-begäran 

Eftersom Claris-ID-konton och -grupper krävs för att överföra en anpassad app kan du spara  
tid genom att hantera Claris-ID-användare och -grupper i Claris Customer Console innan du  
överför filerna. 

Obs! FileMaker Cloud har stöd för containerfält med externt lagrade data endast om alternativet 
säker lagring är aktiverat. Om containerfält har konfigurerats med öppen lagring visas ett fel under 
överföringen. Granska de här stegen i FileMaker Pro Hjälp för att överföra containerdata till säker 
lagring: 

https://help.claris.com/sv/pro-help/content/transferring-container-data.html 
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Bjuda in Claris-ID-användare  

Klicka på fliken Användare högst upp i Claris Customer Console. Klicka sedan på knappen Bjud in ny 
användare till vänster på skärmen. 

Ange i dialogrutan som visas Claris-ID-användarnamnet för den användare du vill bjuda in till ditt 
FileMaker Cloud-team. Inbjudna användare som ännu inte har skapat ett Claris-ID-konto får ett  
e-postmeddelande med instruktioner om att göra det. 

Under inbjudningsprocessen kan användare ges statusen licensierad användare och/eller teamledare. 
Med hjälp av Claris Customer Console kan du sedan ändra status när som helst. Endast licensierade 
användare kan öppna FileMaker Cloud-delade appar, och var och en förbrukar en licens från 
prenumerationens användarantal. 

Obs! Du kan inte bjuda in flera individer samtidigt. Bjud in en användare i taget.

Obs! Flera användare kan inte dela samma Claris-ID-konton och/eller FileMaker Cloud-licenser.
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Teamledare hjälper till att styra FileMaker Cloud-teamet genom att utföra uppgifter som att aktivera och 
inaktivera Claris-ID-konton, bjuda in användare till FileMaker Cloud-teamet och skapa grupper. 

Bästa praxis är att ett team har minst två teamledare utifall att en teamledare inaktiveras när han eller 
hon lämnar företaget eller projektet eller liknande. 

Skapa grupper med Claris-ID-användare 

Grupper är en delmängd av användarna i ett team. Grupper ger alla Claris-ID-användare i en grupp 
samma behörighet till teamresurser. 

Obs! Flera Claris-ID-användare kan inte läggas till i en grupp på samma gång. Lägg till ett  
Claris-ID-konto i taget i gruppen.
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Skapa en grupp genom att klicka på fliken Grupper högst upp i Claris Customer Console. Klicka sedan 
på knappen Skapa en grupp och ange ett namn för gruppen.   
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När du är klar med att skapa grupper markerar du en grupp och klickar på knappen Lägg till 
användare. En lista med de Claris-ID-konton som är kopplade till FileMaker Cloud-teamet visas. 
Markera ett Claris-ID-konto och klicka på Lägg till för att lägga till Claris-ID-användaren i gruppen. 
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Steg 3: Lägg till Claris-ID-användare och -grupper i de 
anpassade apparna 

För att dela en anpassad app från FileMaker Cloud måste appen ge kontoåtkomst åt en Claris-ID-
användare eller -grupp. Ett fel visas under överföringsprocessen om en anpassad app inte innehåller  
ett giltigt konto för en Claris-ID-användare eller -grupp. 

Skapa eller redigera Claris-ID-kontoåtkomst i den anpassade appen i FileMaker Pro genom att 
navigera till Arkiv > Hantera > Säkerhet. Högst upp i dialogrutan Hantera säkerhet väljer du vid 
Autentisera via det FileMaker Cloud-team som ska dela appen.   

Tips! I listan Nytt konto, klicka på ikonen  till höger om gruppnamnet om du vill visa en lista över  
de Claris-ID-konton som är kopplade till gruppen. Om du klickar på ikonen  till höger om listan 
öppnas Claris Customer Console för snabb redigering av Claris-ID-användare och grupper.
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Klicka sedan på + Nytt längst ned till vänster i fönstret. En autentiseringsruta visas till höger. Välj Nytt 
konto, välj rätt Claris-ID-grupp eller -konto och välj sedan behörighetsuppsättning för varje grupps 
åtkomstnivå. 

Som standard aktiveras den utökade behörigheten fmapp under överföringen om ingen annan utökad 
behörighet har valts. Om en utökad behörighet som fmwebdirect däremot aktiveras före överföringen 
aktiveras inte den utökade behörigheten fmapp som standard. Den anpassade appen måste sedan 
hämtas för att visa eller skapa underliggande design-, schema- eller åtkomständringar. 

Steg 4: Överför anpassade appar till FileMaker Cloud 

På liknande sätt som med FileMaker Server och FileMaker Cloud for AWS kan FileMaker Pro användas 
för att överföra anpassade appar till FileMaker Cloud (minimikrav är FileMaker Pro 18.0.3 Advanced). 
Börja med att öppna FileMaker Pro och logga in på ett Claris-ID-konto om kontot inte redan är aktivt. 
Gå till Arkiv > Logga in med Claris-ID eller klicka på Logga in i Startcenter för Claris-ID-autentisering. 

Gå därefter till Arkiv > Dela databas > Överför till värd. Till vänster i dialogrutan Överför till värd finns 
en lista med lokala värdar, fjärrvärdar och favoritvärdar. FileMaker Cloud-teamen visas högst upp i listan 
med värdar. 
 
Välj rätt FileMaker Cloud-team och bläddra sedan eller dra de anpassade apparna till dialogrutan 
Överför till värd. 

Klicka slutligen på Överför för att starta överföringen. De delade apparna visas i Claris Customer 
Console för smidig åtkomst på en och samma plats. 

© 2020 Claris International Inc. Med ensamrätt. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go och filmappslogotypen är registrerade varumärken 
som tillhör Claris International Inc., tidigare FileMaker Inc., i USA och andra länder. Claris, Claris-logotypen och FileMaker WebDirect är 
varumärken som tillhör Claris International Inc., tidigare FileMaker, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Obs! Om en anpassad app ska använda FileMaker WebDirect ska du klicka på knappen 
Avancerade inställningar i dialogrutan Hantera säkerhet och aktivera den utökade behörigheten 
fmwebdirect för lämpliga användare eller grupper. Den utökade behörigheten fmwebdirect är en 
obligatorisk inställning för åtkomst via FileMaker WebDirect. Det är också viktigt att aktivera den 
utökade behörigheten fmapp (åtkomst via FileMaker-nätverk) innan du överför apparna.  

Obs! Om en okrypterad app överförs, krypteras den automatiskt i FileMaker Cloud och ett 
krypteringslösenord skapas. Lösenordet kan visas på FileMaker Cloud Admin Console > fliken 
Databaser och kräver att du autentiserar dig igen med Claris-ID. För krypterade appar anger du 
lösenordet under överföringsprocessen.
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