
Mac, Windows of Linux?  
Een gids die u helpt erachter te komen welke  
Claris FileMaker-implementatie het best bij u past.
Door: Wim Decorte, senior technical solution architect bij Soliant Consulting. 
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Klaar om tactisch te werk te gaan?

Inleiding.
In de zomer van 2001 heeft Claris een Red Hat 
Linux-versie van FileMaker Server uitgebracht. 
Deze versie werd door sommige Claris-
ontwikkelaars met enthousiasme ontvangen, 
maar bleek zijn tijd toch iets te ver vooruit te  
zijn en werd niet door het grote publiek 
omarmd. Niet kort daarna stopte Claris dan  
ook met de ondersteuning van Linux. Voor mij 
als ontwikkelaar die leeft voor FileMaker Server-
implementaties, was dat een enorm gemis. 

Maar gelukkig wordt Linux nu weer 
ondersteund! FileMaker-apps op ’s werelds 
populairste opensourceplatform worden 
gehost. Gebruik Claris FileMaker Server 19.3  of 
hoger voor de implementatie op Ubuntu Linux. 
In dit e-book komt u erachter waarom Claris 
weer ondersteuning biedt voor Linux, waarom 
Claris voor Ubuntu heeft gekozen,  wat voor u 
de voordelen zijn van deze release 

Claris FileMaker Server is snelle, 
betrouwbare serversoftware die 
wordt gebruikt om uw FileMaker-
apps op maat on premise te 
hosten, zodat u de informatie van 
elk apparaat in realtime kan delen 
met uw team. Bovendien kunt  
u uw apps integreren met uw
bestaande systemen en andere
technologieën. Maak uw apps
dag en nacht beschikbaar en
betrouwbaar, beheer eenvoudig
apps op afstand en bespaar tijd
door administratieve taken te
automatiseren.

https://www.claris.com/nl/filemaker/server/
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Waarom wordt Linux weer ondersteund? 
In deze blogpost legt Claris uit dat binnen de 
community van Claris-ontwikkelaars, IT-specialisten 
en serverbeheerders in toenemende mate om  
Linux-ondersteuning werd gevraagd. Waarom?  
Daar is één simpele reden voor: kostenbesparing.  
Bij opensourcesoftware betaalt u niet voor de licentie 
van een besturingssysteem (OS), waardoor uw 
FileMaker Server-implementatie betaalbaarder wordt 
zonder aan stabiliteit en prestaties in te boeten.  

Waarom Ubuntu? 

Ubuntu is een zeer populaire Linux-distributie. De Long 
Term Support (LTS) van Linux biedt de stabiliteit en 
langdurige ondersteuning die iedereen belangrijk vindt 
voor stabiele en beveiligde serverimplementaties.

https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux
https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux


Welke FileMaker-implementatie zou u moeten gebruiken?

Als u uw FileMaker Server-implementatie kiest, hebt u twee 
belangrijke opties: 

1. Gebruik FileMaker Cloud en laat de installatie en het
onderhoud van de server aan Claris over.

-OF-

2. Gebruik deze on-premise (on-prem) versie van FileMaker
Server en host deze in uw netwerk of bij uw favoriete cloud-
computingaanbieder. In dit geval zijn zowel de installatie als
het onderhoud uw eigen verantwoordelijkheid.

Onder de motorkap maakt FileMaker Cloud al gebruik van Linux. De nieuwste FileMaker Server-release 
maakt Linux dus gewoonweg ook beschikbaar via de on-premise versie. 

Afhankelijk van of u FileMaker Server on-premise of in de cloud implementeert, kiest u voor een van de 
drie besturingssystemen: macOS, Windows of Linux. 

De twee on-premise versies van FileMaker Server ( voor Windows en macOS) zijn qua functionaliteit 
hetzelfde. Voor wat betreft de functies zijn er geen verschillen tussen FileMaker Server op Windows  
en FileMaker Server op macOS, afgezien van de voor de hand liggende verschillen vanwege het 
besturingssysteem zelf.  

FileMaker Cloud heeft natuurlijk wel een geheel andere set functies. 

De Linux-versie van FileMaker Server bevat functies van zowel on-premise FileMaker Server als 
FileMaker Cloud. 

Een van de belangrijkste verschillen van de Linux-versie ten opzichte van de versies voor Windows 
en macOS is dat deze geen oude API’s (Application Programming Interfaces) voor PHP (Hypertext 
Processor) en XML (Extensible Markup Language) ondersteunt. Als u voor uw webpublicaties nog 
steeds afhankelijk bent van PHP of XML, moet u eerst naar de FileMaker Data API migreren voordat 
u naar deze nieuwe versie overschakelt.

U moet er bovendien rekening mee houden dat de Linux-versie niet in combinatie met de traditionele 
on-premise directory services Active Directory en Open Directory kan worden gebruikt. De Linux-versie 
ondersteunt ook geen lokale accounts en groepen die in het besturingssysteem van de server zijn 
gemaakt. In plaats daarvan krijgt u eersteklas support voor Active Directory Federation Services  
(AD FS) die uw Active Directory in feite in een OAuth-identiteitsprovider verandert. De Linux-versie  
biedt AD FS-authenticatie voor gebruikers én voor toegang tot de Admin Console.  

Vraagt u zich af welke implementatieoptie u moet kiezen? In het volgende overzicht ziet u de 
belangrijkste verschillen. Of u nu voor de on-premise versie of cloudversie kiest, betaalbaarheid is 
hét overkoepelende voordeel van Linux. 

Claris FileMaker Cloud biedt 
een complete toolset om 
apps op maat mee te maken 
en deze in de cloud te delen 
met uw teams. 

Meer informatie
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https://www.claris.com/nl/filemaker/server/
https://www.claris.com/nl/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/nl/filemaker/server/
https://www.claris.com/nl/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/filemaker/cloud/
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API voor XML en PHP x X X
Prestatieverbeteringen uitschakelen x X X
FileMaker Data API x x x 

OData API x x

xDBC API x x x

Invoegtoepassingen aan serverzijde x x X
Scriptschema’s aan serverzijde x x x 

Aangepaste back-upschema’s x X
Verplichte beveiligingsregels (codering in rust, bestandsprivileges) X X x

Ingebouwde OAuth-identiteitsproviders (IdPs)

          Azure AD x x x

          Google x x X
          Amazon x x X
          AD FS C x x

          Okta C C x

          Claris ID X X
Eigen OAuth-identiteitsproviders (Ping, Auth0, OneLogin, KeyCloak) x x X
On-prem authenticatie

          AD / OD x X X
          Lokaal x X X
Meerdere secundaire FileMaker WebDirect-computers x x X

FileMaker Cloud 

macOS & 
Windows Linux Linux

= als een eigen provider         

= vereist een speciale authenticatiestap  

FileMaker Server

Functies vergelijken
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Drie Linux-mythes ontkracht. 

Linux is altijd sneller. 

Het is een goed idee om Linux op oudere hardware te 
laten draaien. 

Ik kan mijn desktop behouden.
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Veel ontwikkelaars verwachten ten onrechte dat Linux automatisch sneller is dan Windows of macOS (uiteraard bij 
gebruik van dezelfde hardware). Maar we hebben deze mythe eens onder de loep genomen.   

Bij Soliant hebben we uitgebreide bètatesten met FileMaker uitgevoerd en daarbij gebruik gemaakt van directe 
vergelijkingen waarbij we dezelfde tests op verschillende soorten hardware hebben gedraaid.  

Hiervoor heeft Soliant een tool ontwikkeld die verschillende versies van FileMaker Server met elkaar vergelijkt en 
inzichtelijk maakt hoe veranderingen in besturingssysteem en hardwareconfiguraties invloed hebben op FileMaker-
bewerkingen.  

De bovengenoemde tool, genaamd Punisher, is beschikbaar op GitHub: https://github.com/soliantconsulting/fm-
punisher.  

Met Punisher kan worden bepaald hoeveel tijd (in seconden) het kost om bepaalde testscripts te doorlopen met 
hetzelfde type machine (in dit geval een AWS t3.large met variërende belastingen van 1, 5, 10 en 20 gelijktijdige 
PSoS-sessies).  

Uit de resultaten blijkt dat Windows en Linux niet voor elkaar onderdoen voor wat betreft de snelheid waarmee 
sommige taken worden uitgevoerd; soms is het ene besturingssysteem iets sneller, soms het andere. Hoewel de 
codebasis van FileMaker Server grotendeels platformneutraal is, vereist elk besturingssysteem zijn eigen unieke 
aanpak. De Windows- en macOS-versies van FileMaker Server hebben het voordeel dat ze al veel verder zijn 
ontwikkeld met veel optimalisaties in veel versies.  

Voor nu kunnen we het volgende concluderen: verwacht geen dramatische verschillen in snelheid tussen 
FileMaker Server op Linux en FileMaker Server op Windows of macOS. 

MYTHE 1: 
Linux is altijd sneller. 

OPMERKING: kortere balken betekenen snellere prestaties
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Linux laten draaien op hardware die de nieuwere versies van Windows en macOS niet ondersteunt, kan kostenbesparend 
zijn. Met oudere hardware is echter niet alleen het risico op storingen groter, maar loopt u ook de technologische 
verbeteringen en de hogere prestaties van de huidige generatie hardware mis. 

Dus hoe verleidelijk het ook is om de levensduur van oude hardware te verlengen door naar Linux over te stappen of 
refurbished servers te gebruiken, de kans is groot dat deze aanpak niet de prestatievoordelen gaat opleven die uw bedrijf 
nodig heeft. Linux alleen gaat de tekortkomingen van de hardware niet compenseren.

Linux-servers draaien het beste als er geen desktopgebruikersinterfaces op zijn geïnstalleerd. Geen desktop 
betekent minder pakketten om te onderhouden, wat resulteert in een robuustere ervaring, minder vereiste resources 
(geheugen, schijfruimte enzovoorts) en een betere beveiliging. 

FileMaker Server ondersteunt de server- en desktopversie* van Ubuntu 20.04 LTS. En hoewel het op korte termijn 
misschien handiger lijkt om een desktop op uw Linux-server te installeren, zodat u sneller aan de slag kunt, denken 
we dat u de benodigde opdrachtregelprogrammaʼs vrij eenvoudig onder de knie kan krijgen, en dat levert u 
uiteindelijk meer profijt op. 

*Ubuntu Desktop is compatibel met FileMaker Server 19.5, maar is niet volledig getest.

MYTHE 3: 
Ik kan mijn desktop behouden.

VOOR ONTWIKKELAARS 
Om dit aan te tonen, hebben we FileMaker Server op een vroege versie van de Mac Pro met vier 
processorkernen en een kloksnelheid van 3,0 GHz geïnstalleerd. Uit onze snelheidstest is gebleken 
dat deze hardware meerdere ordes van grootte trager is dan moderne hardware met lagere 
kloksnelheden (2,4 GHz).  

MYTHE 2: 
Het is een goed idee om Linux op oudere 
hardware te laten draaien.

OPMERKING: kortere balken betekenen snellere prestaties
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Over Soliant Consulting 
Soliant Consulting is een bedrijf dat professionele services aanbiedt en gespecialiseerd is in  
het bouwen van zakelijke oplossingen op maat. Al vijftien jaar lang helpt het Soliant-team zijn  
klanten bij het uitvoeren van hun zakelijke activiteiten en het uitstippelen van hun toekomst.  
Soliant onderscheidt zich door zich niet op de technische vereisten, maar op het bedrijf van de  
klant te focussen. Soliant probeert er zo goed mogelijk achter te komen tegen welke problemen 
klanten aanlopen, hoe een oplossing op de bedrijfsdoelen moet worden afgestemd en hoe het 
bedrijf een positieve impact kan hebben op de organisatie van de klant.

Over Claris International Inc. 
Claris International Inc. is een Werkplek Innovatie Platform dat een suite aan services biedt voor  
teams met een grootte van een paar mensen tot een paar honderd mensen, die vastzitten in vaste 
werkroutines, waar geen apps of bedrijfssystemen hen uit kan helpen ontsnappen. Het serviceaanbod 
van het bedrijf biedt probleemoplossers met Claris Connect en Claris FileMaker de middelen om  
een verscheidenheid aan unieke problemen snel op te lossen, zelfs als die problemen veranderen. 
Klanten kunnen ervoor kiezen om hun maatwerk-app zelf te bouwen of met de hulp van het wereldwijde 
netwerk van Claris met meer dan 50.000 gecertificeerde ontwikkelaars. FileMaker is beschikbaar in  
11 talen en heeft 1 miljoen actieve gebruikers met een abonnement. Claris International Inc. is een 
dochterbedrijf van Apple.

© 2022 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 eigenaars.

Klaar om tactisch te werk te gaan? 

Raadpleeg voor een vliegende start de  Installatie- en 
probleemoplossingsgids voor Linux in de Claris-
community. Hierin vindt u handige opdrachten die u  
helpen het nieuwe besturingssysteem onder de knie te 
krijgen, informatie over de installatie, hulp bij het oplossen 
van problemen en nog veel meer. 

Of neem contact op met Claris via +1 800-725-2747 om 
met een specialist in de VS te spreken, of +1 408-727-8227 
om met een specialist buiten Noord-Amerika te spreken.

https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide



