
Claris biedt het ideale pad om moderne apps op maat te maken die al tientallen jaren 
bedrijfsgroei stimuleren.

Onze inzichten van meer dan 30 jaar geleden blijven een sector definiëren: probleemoplossers moeten apps 
maken die hun bedrijven beter maken, zelfs als ze geen diepgaande ontwikkelvaardigheden hebben.

Met Claris FileMaker maakt u snel apps op maat die uw bedrijf nodig heeft, maar die u nergens anders vindt. 
Gebruik zelfs handige technologie die ertoe doet, zoals cloud, mobiel en AI.

En als uw apps zijn verbonden, bespaart u tijd en fouten. Claris Connect automatiseert workflows tussen al uw 
apps: apps op maat en kant-en-klare apps. 

Bovendien bent u niet alleen: Begin met duizenden apps op maat en add-ons van de behulpzaamste community 
in de sector. We hebben ook 1400 partners die graag helpen uw app te bouwen, als u dat liever hebt.

www.claris.com

Het Claris-
platform
Maak moderne apps op maat.
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Technische specificaties

FileMaker Pro
■ macOS Big Sur 11.0 (minimaal FileMaker Pro 19.1.3)

■ macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14

■ Windows 10 Pro- en Enterprise-edities (alleen 64-bits), 
Windows 8.1 Standard- en Pro-edities (alleen 64-bits)

FileMaker Server
■ macOS Big Sur 11.0 (minimaal FileMaker Server 19.1.2)

■ macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14

■ Windows Server 2019 Datacenter*- en Standard-
edities (met Bureaubladervaring), Windows Server 2016 
Datacenter*- en Standard-edities (met Bureaubladervaring)

■ Ubuntu Linux 18.04 LTS (Long Term Support) Server  
en Desktop* 

 *Windows Server Datacenter en Ubuntu Linux LTS Desktop  
zijn compatibel.

FileMaker Go
■ iOS 13.2 of hoger of iPad OS 13.2 of hoger

FileMaker WebDirect
■ Desktopbrowsers: Safari 13.x, Microsoft Edge 44,  Microsoft 

Edge 80, Chrome 80 of hoger

■ Mobiele browsers: Safari op iOS 13.x of hoger of iPad OS 
13.x of hoger, Chrome op Android 7.x of hoger

FileMaker Cloud 
■ Desktopbrowsers: Safari 13.x, Microsoft Edge 44, Chrome 

80 of hoger (Admin Console en Claris Customer Console) 
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Voor gedetailleerde technische specificaties 
gaat u naar:
support.claris.com

Nieuw

Claris FileMaker Pro 19
✓⃝ Add-ons - Bouw robuuste apps sneller dan ooit. Voeg eenvoudig 

meer functionaliteit toe aan uw apps, bijvoorbeeld kanban-
boards, fotoalbums, streepjescodegenerators en meer.

✓⃝ JavaScript in een webviewer - Gebruik kant-en-klare 
JavaScript-bibliotheken of uw eigen aangepaste code om 
moderne apps te maken. Sluit kaarten, bewegende afbeeldingen, 
gegevensvisualisaties en meer rechtstreeks in.

✓⃝ Ingebouwde ondersteuning voor ML - Werk met machine 
learning-modellen voor classificering van afbeeldingen, 
sentimentanalyse, objectdetectie en meer.

✓⃝  Voer de scriptstap Data API uit - Vraagt gegevens in JSON-
indeling aan bij een FileMaker-app die lokaal of in FileMaker 
Cloud of FileMaker Server wordt gehost.

✓⃝ Installeren met slepen en neerzetten in macOS - Installeer 
FileMaker Pro door de toepassing naar uw schijf te slepen.

✓⃝ Snel openen - Stel een voorkeur in om een opgegeven 
bestand bij opstarten te openen. 

Claris FileMaker Go 19
✓⃝ Ingebouwde ondersteuning voor ML - Werk op uw apparaat 

met machine learning-modellen voor classificering van 
afbeeldingen, sentimentanalyse, objectdetectie en meer.

✓⃝ Ondersteuning voor Siri Shortcuts - Start automatisering 
met uw stem, zoals om records te zoeken, uw inventaris bij te 
werken of een proces te starten.

✓⃝ Lezen van NFC-tags (near field communication) - Haal 
snel informatie op over producten met tags, navigeer naar een 
specifiek item in een database of check in bij een kiosk.

Claris FileMaker Server 19
✓⃝ FileMaker Server voor Linux - Host uw apps in Linux, een 

standaard besturingssysteem in de branche, voor hoge 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

✓⃝ Kaarten in FileMaker WebDirect - Maak vensters die 
automatisch in grootte worden aangepast en op de juiste 
plaats op het hoofdscherm verschijnen. Open andere vensters 
of bestanden zonder de kaart eerst hoeven te sluiten.

✓⃝ Snellere upgrades  - Klanten van FileMaker Server 16, 17, 
18 en 19 ervaren snellere, eenvoudigere upgrades met een 
verbeterd installatieprogramma.

Claris FileMaker Cloud 2.19
✓⃝ Maken in de cloud - U kunt nu vanuit FileMaker Pro 

rechtstreeks in FileMaker Cloud apps maken, zonder 
configuratie en implementatie.

✓⃝ Scripts plannen - Gebruik de Admin Console om een planning 
te maken en bewerken om een FileMaker-script uit te voeren.

 


