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Maak uw eigen dashboards met de meer dan  
350 elementen, widgets en componenten  

die tot uw beschikking staan.

Dashboard 

Chatten in twee richtingen kan naadloos  
worden geïntegreerd.

Chat 

TOAST UI Calendar is een interactieve agenda met 
pop-ups, schema’s voor slepen en neerzetten en 

aanpasbare thema’s.

Agenda 

D3.js is een JavaScript-bibliotheek voor het 
manipuleren van documenten waarmee u gegevens  

tot leven kunt wekken.

Bibliotheek voor  
gegevensvisualisatie 

Highcharts is een simpele maar flexibele  
interactieve grafiek-API.

Grafieken 

dc.js is een krachtige dimensionele JavaScript-
grafiekbibliotheek voor gegevensvisualisatie  

en analyse.

Gegevensanalyse 

Javascript Diagram Library—  
Een diagrambibliotheek waarmee u hoogwaardige en 

eenvoudig configureerbare grafieken zoals 
organigrammen, stroomdiagrammen, 

beslissingsstructuren en blokdiagrammen  
kunt maken.

Diagrambibliotheek 

Een interactief Gantt-diagram met volledige 
functionaliteit voor een aangepaste app.

Gantt-diagram 

Uitgebreide foto-editor — bijsnijden, spiegelen, 
draaien, vorm, pictogram, tekst, maskerfilter.  

Ook een afbeeldingsfilter met grijstinten, sepia,  
reliëf, helderheid, geluid, kleurfilter en tinten die het 

scherper maken van vervagingen, omkeren, het 
verwijderen van wit, pixeleren, vermenigvuldigen en 

overvloeien mogelijk maakt.

Foto-editor 

Aanpasbare SVG-kaartvisualisaties —  
Een bibliotheek waarmee u kaarten van  

meerdere landen kunt maken en gegevens  
aan elk land kunt koppelen.

Gegevenskaart 

Een datumprikker die lokalisatie, het instellen van 
datumbereiken en het maken van aangepaste lijsten 

met datumbereiken mogelijk maakt.

Datumbereikkiezer 

Een schuifregelaar voor bereiken met  
labels en tooltips.

Schuifregelaar voor bereik 

Krijg toegang tot verschillende  
kleurkiezers waaronder Photoshop,  

Chrome, Twitter, Github en meer.

Kleurkiezer 

Een krachtige projectmanagementoplossing  
waarmee u Kanban - en Gantt-diagrammen met  

elkaar kunt combineren. 

Kanban Component  
voor projectmanagement-apps 

Hier volgen 14 populaire JavaScript-bibliotheken die worden gebruikt met Claris 
FileMaker-apps. Vind, kopieer en plak de code in de app en configureer deze.

FileMaker-apps
14 MEEST VOORKO-

MENDE MANIEREN 
WAAROP JS WORDT 
GEBRUIKT INJS

Klik op een van de onderstaande voorbeelden om de code te krijgen die u in uw apps wilt insluiten.

Nu hebt u toegang tot de functies van FileMaker en JavaScript voor een arsenaal  
aan nieuwe gebruikerservaringen. 

Kom meer te weten over het gebruik van JavaScript met FileMaker Pro 19.


