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Gör din vardag enklare med FileMaker Pro

 

Du har säkert letat efter viktiga brev – i mappar, bokhyllor, brevkorgar och kanske 
t.o.m. i papperskorgen. Ibland hittar du det efter en stund, ibland måste du kanske 
ge upp, skriva om brevet eller strunta i det. 

Om du skrivit brevet finns det förmodligen på din dator, hur hittar du det? 
Använder du finurliga namn eller omfattande mappsystem? Vad händer om någon 
annan skrivit brevet, kan du nå det och se vad som sagts?

 

◆

 

Undvik dessa problem och börja använda FileMaker Pro!

Om du är konsult har du säkert suttit vid månadens slut och räknat samman arbetad 
tid – kommer du ihåg vad du gjorde den 14:e? Eller den 5:e? Det slutar med att du 
förmodligen missar några debiterbara timmar här och där, som du kanske tar igen 
på något annat projekt? Om det är flera som arbetar med samma projekt, hur kan du 
få en sammanställning över total arbetad tid?

 

◆

 

Använd FileMaker Pro!

Du har säkert undrat om du kan komma åt din information via internet, eller kanske 
publicera er produktinformation, nyheter eller vad som helst på internet? 

 

◆

 

FileMaker Pro är lösningen!

Det är ett av de mest sålda, och framförallt använda, datorprogrammen i världen. 
Du kan strukturera din personliga information likaväl som din avdelning eller varför 
inte använda programmet som enda databas i ditt företag? Oavsett om du har Mac 
eller PC, eller både och, kan du dela information i FileMaker-databaser.

Surfar du på internet träffar du säkert på FileMaker Pro-lösningar, men du kanske 
inte märker det. Med FileMaker Pro är det oerhört enkelt att skapa web-tillämp-
ningar, med några klick är du igång – det är det många som kommit på.

Ofta behöver man hjälp att komma igång med en tillämpning man länge funderat 
över, alla är ju inte systemutvecklare och förstår sig på relationer hit och dit. Eller så 
letar du efter en färdig tillämpning, klar att använda, men skräddarsydd för just dina 
ändamål?

 

◆

 

Mallverkstan kan hjälpa dig!

I det här häftet hoppas vi du finner inspiration till vad FileMaker Pro kan göra för 
dig och ditt företag. Det innehåller exempel på några aktuella områden där Mall-
verkstan tagit fram lösningar under de senaste tio åren.
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Färdig trycksak

 

Prova själv publicering on demand på
www.mallverkstan.se/automaten
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Databaspublicering

 

Produktinformation är till för att publiceras och lämpar sig utmärkt för att lagra i en 
databas, varför inte FileMaker Pro? Nuförtiden är publicering på flera medier legio, 
FileMaker Pro fungerar utmärkt för web-publicering. Med FileMaker Pro Web 
Companion har du ögonblicklig web-publicering, med tilläggsprogram som Lasso 
från Blueworld en stabil och snabb lösning. Den sistnämnda kräver förstås lite 
programmering, och/eller hjälp av HTML-editorer som Dreamweaver eller 
liknande.

FileMaker Pro är inget vidare på att leverera tryckt information, det blir helt enkelt 
inte tillräckligt bra. Man exporterar till layoutprogram som Adobe FrameMaker eller 
Quark XPress istället. Det är inte standardformat för FileMaker, men det går att 
ordna. Med mallar i layoutprogrammet får du en snabb och säker publicering även 
för trycksaker. När du exporterat informationen kan du i efterhand göra justeringar, 
precis som om du gjorde din trycksak på traditionellt sätt. Poängen är att du slipper 
tråkigt och tidsödande layoutarbete och omfattande korrekturläsning – du kan 
istället ägna dig åt det roliga.

Eftersom du publicerar allt från en och samma källa, din FileMaker-databas, är du 
säker på att all information är riktig. Dessutom måste du nu uppdatera den oftare, 
du slipper jaga livet ur dig veckorna före den tryckta katalogen ska vara färdig.

Databaspublicering kan du använda vilket FileMaker-register som helst till, bara det 
finns all nödvändig information. T.o.m. bilder kan monteras i layoutprogrammet, 
eller visas på webben med automatik. 

 

Publicering – on demand

 

Varför inte låta dina kunder själv välja vilka produkter som ska ingå i den tryckta 
katalogen? Med digitalt tryck (print-on-demand) går det alldeles utmärkt. Tänk dig 
en kundvagn på internet, tänk dig att kunden lägger i produkter i den, inte för att 
köpa men för att de ska ingå i en katalog, tänk dig att kunden gör en beställning av 
en katalog med just det innehåll som kunden vill ha, tänk dig att det skickas ett mail 
till er (eller ett trycker) med en beställning på ett antal tryckta exemplar av bifogat 
PDF-dokument. Eller tänk att kunden själv skriver ut PDF-dokumentet så slipper du 
allt arbete. Tekniken finns och det är inte svindlande dyrt heller. 

Det ligger en hel del jobb bakom innan man kommer dit, men börjar man i rätt ända 
och på rätt sätt går det förmodligen fortare och du slipper mycket svett och tårar.
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Trycksaksarkiv

 

Om ditt företag har en mängd broschyrer och produktblad att hålla reda på kanske 
du inte tänker på FileMaker Pro som databas i första hand. Men varför skjuta 
myggor med kanoner? Istället för den SQL-databas som din datorkonsult slentrian-
mässigt föreslår räcker det gott och väl med FileMaker. Tänk, istället för datamängd 
och antal tecken som finns på varje produktblad, på hur ofta du behöver göra 
nytryck av produktblad och broschyrer. Du trycker inte om alla varje dag, eller hur?

Se till att det är någon som tar hand om era produktblad och broschyrer, det finns 
säkert redan internt eller externt, och låt alla produktchefer, projektledare och 
säljare beställa trycksakerna via ert intranät. De kan direkt se hur många som finns 
kvar av varje, och hur lång leveranstid det är. Kanske de kan välja en annan broschyr 
om det är bråttom? Framsidan av alla trycksakerna visas som tumnaglar så det är lätt 
att välja. 

Om de finns i lager kommer de med (intern)posten, annars ser den ansvarige till att 
fler trycks upp och placeras i lagret. Detta kanske låter som en önskedröm, men är 
inte så svårt att genomföra. Tekniken finns, web-läsare har i princip alla nuförtiden, 
beställningar kan göras från världens alla hörn – det enda du behöver är FileMaker 
Pro och en tillämpning som tar hand om det. Och trycksaker förstås.

 

Visitkortsarkiv

 

Visitkort måste man ju fortfarande ha. De måste tillverkas, tryckas och korrektur-
läsas. Vet du hur mycket tid som läggs ner på det egentligen? Drömmen är att ha allt 
samlat – alla namn och mallar för visitkorten, och enkelt kunna beställa genom att 
berätta vem som ska ha nya visitkort. Drömmen är sann, tekniken finns. Varför inte 
använda den? 

Gör en databas tillgänglig via webben med alla personuppgifter, placera mallarna 
centralt och låt web-servern skapa visitkorten som bifogas beställningen till trycke-
riet.
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Bildbank

 

Du har säkert samlat på dig bilder på dina produkter och tillbehör. Vill du enkelt 
kunna söka bland bilderna? Vill du dela med dig av bilderna till dina kollegor och 
kunder?

Visserligen kan du lagra bilder i FileMaker Pro, men det är långt ifrån det mest opti-
mala sättet för bildlagring. Bilderna måste finnas i sina originalformat, helst ska 
samma bild finnas i flera format för tryck, web osv. Om dessutom alla ska komma åt 
bilderna, oavsett om de har FileMaker Pro eller inte, är det ingen framkomlig väg. 
Lösningen heter web.

Lägg dina bilder centralt placerade på en web-server och sök efter bilderna med en 
web-tillämpning. Din vanliga web-läsare har därmed blivit ett bildarkiv där det går 
att söka efter bilder och se tumnaglar. Dina kunder kan beställa bilderna, antingen 
för direkt nedladdning via internet eller via en CD som du skickar till dem med 
precis de bilder som önskas. Väljer de att ladda ner bilderna direkt kan de kompri-
meras först på web-servern – alla beställda bilder kommer i ett arkiv, praktiskt och 
lättillgängligt.

Skapa projekt för t.ex. den nya broschyren som ska produceras och låt dina arbets-
kamrater se vilka bilder du valt ut – och låt dem komma med synpunkter. 

Vill du slippa mycket av bildhanteringen ger du möjlighet för dina leverantörer att 
placera bilder direkt i ditt bildarkiv med sin web-läsare. Du går genom dem och 
kategoriserar dem på ditt vis innan de är tillgängliga för dina kollegor och kunder.

Allt sköts via web-läsaren och en web-tillämpning i FileMaker Pro. Du behöver 
förstås också bilder och bandbredd – tänk på att bilder är stora, i varje fall i megabyte 
räknat.

Att bilderna är många hundra megabyte tillsammans är inget du behöver bekymra 
dig om – se bara till att det finns diskutrymme, speciellt om du ska göra även de 
högupplösta bilderna tillgängliga via webben. Inga bilder sparas i FileMaker Pro-
register, själva databasen blir faktiskt mycket liten.
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Administration & E-handel

 

Vanlig, enkel, hederlig administration är det som FileMaker används till mest – och 
klarar bäst! Egentligen är all form av databehandling en form av administration, 
men det som vi tänker på närmast är brev, fax, utskick, order, lager, fakturering, 
reskontra m.m.

Varför använda ordbehandlingsprogram när man kan skriva brev direkt i FileMaker 
Pro? Varför göra kopplad utskrift till andra program när alla uppgifter finns i data-
basen? Det är gammalt tänkande, nuförtiden finns det så pass mycket intelligens i 
FileMaker Pro att det går precis lika bra att skriva brev och fax i databasen. Fördelen 
är att du dessutom kan söka bland brev du skickat och får med automatik en historik 
över alla händelser (brev, fax, order, fakturor m.m.) för en kund eller t.o.m. kontakt-
person på ett företag.

Fakturor är lika enkelt, välj bland artiklarna, få olika pris beroende på kund, olika 
fakturablanketter beroende på kundens hemland, automatisk försäljningsstatistik 
per artikel och kund. Kan du FileMaker kan du också lägga till fler rapporter, om 
någon skulle saknas från början.

Arbetar du på en reklambyrå eller konsultföretag som redovisar tid? Projektredovis-
ning är en del av den dagliga administrationen. Alla medarbetare redovisar utfört 
arbete på respektive projekt – i en skärmbild per dag. Allt detta sammanställs och du 
kan automatiskt få fakturor, statistik och all möjlig information. Debiteringsgrad? 
Inga problem!

Om inte alla har FileMaker Pro låter du dessa redovisa sin tid via en web-läsare, File-
Maker lämpar sig väl för all form av web-publicering, både via ett intranät och på 
internet. 

En annan form av web-publicering är e-handel. Koppla ihop e-handel med ett admi-
nistrativt system och du får en oslagbar kombination, tänk dig själv att order från 
internet automatiskt rasslar in som en faktura – färdig att skicka ut. Du behöver inte 
ens ha en egen web-server – det räcker att du placerar e-handelssystemet på ett web-
hotell.

FileMaker kan det här bra och du kan bygga ut systemet när du vill, kanske t.o.m. på 
egen hand. Låt dina säljare använda WAP för att hämta kunddata, eller en hand-
dator som Palm för att ta emot order på fältet – allt är möjligt och tekniken finns.
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Annonsbokning & prenumerationssystem

 

Inget går upp mot en tidning i hängmattan, nättidningar har inte en chans än så 
länge. Tidningar prenumererar man på, ett visst antal nummer betalas i förskott och 
kommer bekvämt med posten. Tidningsförlaget håller reda på när prenumerationen 
tar slut och skickar nytt inbetalningskort i god tid. Hur tror du det går till? Tja, 
varför inte låta FileMaker Pro hålla reda på det?

Prenumerationer kan ges i gåva och betalas av en annan, prenumeranten kan åka på 
semester och låta tidningen skickas till en annan adress under en tid, större företag 
vill ha alla prenumerationer på en och samma faktura, en prenumerant har flera 
olika tidningar – det finns mycket att hålla reda på.

Hur många tidningsnummer ska skickas ut innan påminnelse skickas? Hur får man 
fram statistik till TS? Hur mycket finns i prenumerationsskuld? Vem ska ha friex? 
Dessa frågor, och många fler, kräver ordning och reda. En FileMaker-tillämpning 
klarar detta utmärkt.

Har du en dagstidning ska du kanske se dig om efter något större, men flera tusen 
prenumeranter är inga problem.

Tidningar har också annonser som ska säljas, planeras och produceras. Och givetvis 
faktureras. Samma hantering oavsett om det är radannonser eller helsidor. File-
Maker fixar all administration runt annonsbokning – från order till fakturering. Alla 
annonser samlas per nummer och faktureras därefter, eller t.ex. månadsvis om 
kunden är en reklambyrå som hanterar flera annonser för olika kunder.

Repetition av en annons i flera nummer är inte heller några problem, några klick i 
bokningsbilden så är det klart.

Planeringen sköts i FileMaker som håller koll på när ordern gjordes och materialet 
kom till redaktionen. Du behöver inte vara rädd för att något fattas när tidningen 
ska till tryck.

Radannonser produceras direkt från tillämpningen – bara att exportera i Quark 
XPress-format för import i lämplig mall. Klart på en gång, snacka om att spara tid!

 

MVHäfte.fm  Page 11  Wednesday, June 6, 2001  1:14 PM



 

Gör din vardag enklare med FileMaker Pro

 

?

 

SELECT * FROM ORDERS 
SORTED BY ORDER_DATE

UNB+UNOA:2+7380000000009:14+73
00120001011:14+20000914:1451+320
2++BASREP++1++0' 
UNH+3203+ORDERS:D:93A:UN:EAN007'
BGM+22E+11003987'

<?xml version=”1.0” ?>
<KONSULTER>
<FILEMAKER>Mallverkstan</FILEMAKER>
</KONSULTER>

#FLAGGA 0
#PROGRAM "MV Office 5.0"
#PROSA "Genererad av FileMaker Pro"
#FORMAT PC8
#GEN 20010406
#SIETYP 4
#ORGNR "556478-5268"
#VER "" "20010218" 20010322 "Faktura"
{ 
#TRANS 3010 {} -2950.00

 

FileMaker Pro

SQL EDI

XML SIE

?
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Kommunikation mellan datasystem

 

Det är allt vanligare att koppla ihop två eller flera datasystem. Tillämpningar blir 
mer och mer specialiserade. Du kan också hämta data från större affärssystem som 
du kan bearbeta vidare med FileMaker, summera, slå ihop med andra uppgifter osv.

Det finns standardiserade sätt att kommunicera mellan program – det enklaste och 
mest använda är att importera eller exportera data formaterad på ett eller annat sätt. 
Det kan vara SIE-format för import/export till bokföringsprogram. Exportera t.ex. 
uppgifter i SIE-format från ditt faktureringssystem i FileMaker och importera i ett 
bokföringsprogram – omvandlas direkt till verifikat.

Ett beprövat och välkänt sätt att kommunicera är EDI – helt enkelt ett elektroniskt 
sätt att hantera beställningar och fakturor. För större företag är detta det enda 
möjliga sättet – FileMaker kan det också, både ta emot beställningar och skicka 
fakturor i EDI-format. 

XML är en ny standard för kommunikation mellan program. Visste du att FileMaker 
själv använder det som standard för web-publicering? Det finns alltså många möjlig-
heter att använda XML tillsammans med FileMaker, både att hämta och spara 
uppgifter från öppna register – en slags direktkommunikation mellan program.

Om ditt företag har ett större affärssystem är det förmodligen baserat på en SQL-
databas. Det innebär att du kan hämta data från affärssystemet direkt in till ett File-
Maker-register. Det enda du behöver är en (ODBC-)koppling till databasen sedan 
kan du ange SQL-kommando direkt i FileMaker Pro, antingen du hämtar alla 
uppgifter alltid eller anger t.ex. datumintervall i FileMaker för de uppgifter som ska 
föras över. Du kan faktiskt även använda FileMaker Pro som formulär till affärssys-
temet – fast du kanske inte ska göra det i första taget.

All import och export av data kan schemaläggas, det finns utmärkta tillägg till File-
Maker Pro som sköter det med bravur.

FileMaker kan vara navet i din personliga databearbetning, agera som web-tillämp-
ning som uppdateras varje natt med aktuella data från affärssystemet, eller hantera 
EDI-kopplingar till storföretag. Du har problemet – med FileMaker hittar vi 
lösningen.
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Streckkoder

 

Du har säkert sett dem, ränderna som finns på i stort sett alla förpackningar. Streck-
koder. De är ett enkelt sätt att identifiera en vara, eller något som kommer på ett 
löpande band. Det finns olika standarder, t.ex. EAN, som är en europeisk standard 
för unik märkning av varje vara. De används överallt som ett artikelnummer, i 
butikskassan, på förpackningar osv.

Andra standarder, t.ex. Code 39 eller 128, används i andra sammanhang när man 
inte behöver unika nummer i hela världen, utan kanske endast på ditt eget lager. 

Du kan själv skriva ut streckkoder på din skrivare, du behöver ett speciellt typsnitt 
och en programvara som omvandlar ett tal till en streckkod, varför inte FileMaker 
Pro? FileMaker är utomordentligt bra på att räkna, vilket är det enda som behövs för 
att konvertera ett tal till en streckkod och lägga på en checksiffra.

Du kan också läsa streckkoder. Det enda du behöver 
är en streckkodsläsare som passar till din dator, 
dessa finns i varierande kostnadslägen, men fung-
erar i stort sett enligt samma princip alla: de 
ersätter tangentbordet. Så att istället för att skriva 
in numret för streckkoden, läses den in och konverteras med automatik.

Du kan också läsa in flera streckkoder samtidigt och lagra i en handenhet. När du är 
klar, t.ex. med en inventering, är det enkelt att föra över alla streckkoderna på en 
gång till FileMaker Pro. Det finns t.o.m. trådlösa streckkodsläsare med radioöver-
föring, som uppdaterar ditt FileMaker-register på långt håll – snacka om distans-
arbete.
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