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HET FILEMAKER PLATFORM 

FileMaker maakt de optimalisatie van het beheer van informatie en de organisatie van processen mogelijk. 
Met het FileMaker-platform kan u op maat apps maken die aan uw bedrijfsbehoeften voldoen door 
inefficiënte taken te verminderen, de teamproductiviteit te verhogen, het aantal fouten te verminderen, 
enz. 

Bovendien bevindt u zich in de beste positie, u beschikt reeds over alle informatie die u nodig heeft om 
uw app op maat te ontwikkelen met behulp van het FileMaker platform. 

VOORSTELLING VAN FM UNIVERSITIES 

Om FileMaker te leren gebruiken, uw eigen apps te laten ontwikkelen en/of deze in uw omgeving te 

integreren, stelt FM Universities een nieuwe, innoverende manier van lesgeven voor. Deze manier heeft 

als doel de conventionele methoden te vermijden ten gunste van het lerend doen en in groep te werken. 

FM Universities heeft een jarenlange ervaring in het lesgeven over de verschillende facetten van het 
FileMaker-platform. Onze trainers zijn consultants die dagelijks bij onze klanten werken. Ze delen met 
plezier hun ervaringen en passen hun taal aan om complexe materie om te zetten in eenvoudige 
concepten. 
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FILEMAKER TRAININGSPROGRAMMA 
Wij bieden verschillende modules aan om FileMaker applicaties te ontdekken, te maken en te publiceren: 

Modules Doelen Duur

FileMaker Gebruiker • Gemakkelijk leren werken met FileMaker Pro Advanced 
• De basisfuncties van FileMaker Pro Advanced beheren 
• De menu’s en de knoppen leren kennen 
• Met gemak gegevens maken, bewerken en delen

1 dag

FileMaker 
Fundamenteel

• Een database oplossing maken en configureren 
• Configureer uw applicatie en maak zelf de tabellen en velden 
• Een simpele interface maken

1 dag

FileMaker Ontwikkelaar • Op een zelfstandige manier een volledige applicatie ontwikkelen 
• De focus ligt op datamodellering en interface-ontwikkeling 
• De basis functies van logische functies en het schrijven van scripts 
• Een introductie in het maken van rapporten 
• Een standaard beveiliging configureren

2 dagen

FileMaker  
Problem Solver

• U leert op een eenvoudige manier de gereedschappen voor het ontwikkelen 
kennen 

• De focus ligt op datamodellering en interface-ontwikkeling 
• U leert om uitgebreide rapporten te maken 
• U beheert met gemak de beveiliging van uw applicatie 
• U leert de basis procedures voor installatie kennen 
• De integratie van externe databanken en integratie van web services

2 dagen

Creëer een betere 
gebruikerservaring in 
FileMaker

• Begrijpen wat gebruikerservaring is, en hoe belangrijk het is om 
hiermee rekening te houden 

• Hoe ontwerpfouten identificeren en corrigeren 

• Ontdek verschillende processen om de ontwikkeling van uw 
oplossingen van A tot Z te vergemakkelijken 

• Verschillende technieken beheersen om de gebruikerservaring te 
verbeteren

2 dagen

App FileMaker Mobile • U leert hoe u een mobiele FileMaker-app ontwerpt, maakt en implementeert 
• U leert hoe een praktische, esthetische en gebruiksvriendelijke mobiele app 

ontwerpt door UI / UX-ontwerptechnieken toe te passen 
• U leert om functies te ontwikkelen en hoe u scripts schrijft (script acties, 

script triggers) die nodig zijn voor mobiele applicaties 
• U ziet de verschillende soorten van implementatie van een mobiele app

1 dag

FileMaker 
JSON, RESTful API en 
Data API

• U leert wat een RESTful API is en hoe die te gebruiken 
• U leert werken met de FileMaker Data API 
• U krijgt een introductie in JSON, cURL en het HTTP-protocol 
• U kunt een web service in een FileMaker app integreren

2 dagen
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FILEMAKER GEBRUIKER 

Tijdens deze eendaagse training leren we u werken met alle basisfuncties van een bestaande FileMaker Pro 
Advanced applicatie. 
Bovendien geven we u een overzicht van de FileMaker-producten en leggen we uit wat de relatie is tussen die 
verschillende producten. Zo krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden van iedere oplossing. 
Naast de basisbeginselen ligt de focus op de mogelijkheid om eenvoudig met elke FileMaker Pro Advanced 
applicatie te werken en de meest gebruikte functies te beheersen. 

Doelen : 

• Gemakkelijk leren werken met FileMaker Pro Advanced 

• De basisfuncties leren gebruiken 

• De commando’s en de menu’s leren kennen 

• Zoeken, bewerken en gemakkelijk gegevens uitwisselen 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GEDETAILLEERD PROGRAMMA 

Het FileMaker platform  

> Het producten gamma 
> Compatibiliteit met FileMaker versie 
> Voorbeelden van FileMaker apps 

FileMaker Interface  

> Een app openen 
> Eigen apps beheren 
> De FileMaker Pro Advanced interface 

gebruiken, menu’s, vensters, … 

Gegevens beheren  

> De weergaves modi: formulier, lijst en tabel 
> Sjablonen 
> Records 
> Gegevens gebruiken en bewerken 

Zoeken en sorteren  

> Zoekcriteria definiëren 
> Ontwikkeling en beperkingen op een 

gevonden reeks records  
> Operatoren in zoek criteria  
> Records sorteren  

Gegevens importeren/exporteren  

> Excel-bestanden converteren 
> Excel-bestanden importeren 
> Excel-bestanden exporteren 
> PDF-bestanden exporteren 

Deployment  

>  Netwerk delen 
>  FileMaker bestanden openen  

DOELPUBLIEK 

Deze sessie is bedoeld voor mensen die nog geen of weinig kennis hebben over het gebruik van FileMaker en graag 
hun databanken ten volle willen gebruiken. 

VOORKENNIS 

Algemene praktische ervaring met kantoortoepassingen, zoals een tekstverwerker of een spreadsheet, minimale 
kennis over het werken met een computer. 

EN DAARNA? 

Indien u wenst om uw kennis rond FileMaker wenst te verruimen kunnen we u aanraden om de training 
« FileMaker Fundamenteel » te volgen. Dit is een één-daagse training die zich verder verdiept in de 
verschillende aspecten voor het ontwikkelen met het FileMaker platform. 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DE TRAINERS 
DAVID JULOT 
David is FileMaker 18 gecertifieerd 
ontwikkelaar en heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in het ontwikkelen van 
FileMaker oplossingen en het lesgeven 
in FileMaker. Hij zal u stap voor stap 
laten vooruitgaan door u actief te laten 
meewerken doorheen de oefeningen.

PIETER DEMONIE 
Pieter is project manager in België en 
lesgever bij FM Universities. Daar hij 
als project manager heel wat 
technische analyses maakt, weet hij als 
geen ander hoe Filemaker werkt.

LOÏC EECKHOUT 
Loïc is consultant en FileMaker 18 
gecertifieerd ontwikkelaar. Door 
steeds verschillende projecten te 
ontwikkelen, heeft hij geleerd hoe 
gebruikers denken en werken en kan 
hij daar  als geen ander daar op 
inspelen.

SOPHIE DELAFOSSE 
Sophie is gespecialiseerd in 
gebruikersgericht ontwerp en 
kwaliteitscontrole. Ze bedenkt 
effectieve interfaces om de best 
mogelijke gebruikerservaring te 
bieden.

BART VAN BAREN 
Bart is consultant en FileMaker 18 
gecertifieerd ontwikkelaar. Hij is een 
gepassioneerd lesgever, klaar om te 
coachen en het delen van zijn kennis. 

THIBO GOMMERS 
Thibo is een gecertificeerde 
FileMaker-ontwikkelaar en actief 
binnen Lesterius. Hij maakt zeer 
gebruikersgerichte applicaties, zowel 
in FileMaker als voor web applicaties.

KEVIN VAN DEN BRANDE 
Kevin is een Certified FileMaker-
ontwikkelaar en actief binnen 
Lesterius. Doorgaans werkt hij op 
projecten waar een mix van FileMaker 
en webtechnologieën nodig zijn. Hij 
heeft een indrukwekkende bagage aan 
kennis van verschillende 
ontwikkelingsomgevingen.

EDGAR PINHO 
Edgar is een consultant en een 
FileMaker 17 gecertificeerde 
ontwikkelaar. Hij is altijd gericht op het 
leveren van de best mogelijke 
oplossing aan de klant, met de beste 
code.

THOMAS DE SMET 
Thomas is consultant en FileMaker 18 
gecertifieerd ontwikkelaar. Hij wil zijn 
lessen organiseren net zoals zijn grote 
projecten, en hij is pas tevreden als zijn 
leerlingen tevreden zijn.

PEDRO GALLEGO 
Pedro is een consultant met meer dan 
10 jaar ervaring in multinationale 
projecten. Expert in 
productieprojecten en commerciële 
analyses.

LUCIE GUILBERT 
Lucie is een expert op het gebied van 
web- en FileMaker-gebaseerde 
oplossingen. Op ieder moment kan ze 
u meenemen in compleet zotte 
projecten.

mailto:INFOBE@LESTERIUS.COM


KORTRIJKSESTEENWEG 1144N, 9051 GENT, +32 497 55 00 00, INFOBE@LESTERIUS.COM | Ref. 20191212

TARIEVEN 

380,00 € excl. BTW per dag training. 

Als u zich ter terzelfder tijd inschrijft voor de ééndaagse training « FileMaker Fundamentals », wordt de prijs voor 
deze tweedaagse 750,00 € excl. BTW in plaats van 830,00 € excl. BTW. 

PRAKTISCH 

Deze training wordt in onze kantoren te Gent gegeven, of kan bij de klant ter plaatse. De training loopt  van 09:00 
tot 16:30. 

Wij kunnen een computer ter beschikking stellen, maar u kan uw eigen laptop, met een recente FileMaker Pro 
versie voorzien, meebrengen. 

Deze training is de eerste in onze reeks trainingen. U kunt deze training combineren met « FileMaker 
Fundamenteel », zodat u beide kunt combineren in een training van twee dagen. Het is ook mogelijk om iedere 
training afzonderlijk te volgen. 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CONTACTEER ONS 

LESTERIUS 
KORTRIJKSESTEENWEG 1144N 
9051 GENT 
WWW.LESTERIUS.BE 
T  +32 497 55 00 00 
E   INFOBE@LESTERIUS.COM 

TRAININGS PROVIDER 

FM Universities is een afdeling van de Lesterius Groep. Lesterius ontwikkelt al meer dan 20 jaar oplossingen op 
maat a.d.h.v. FileMaker en in diverse web technologieën. Lesterius heeft een twintigtal gecertifieerde FileMaker 
ontwikkelaars en zijn de grootste Europese speler. 
FM Universities beschikt over FileMaker gecertifieerde trainers. Bovendien is Lesterius « Platinum Member » van de 
FileMaker Business Alliance. 

 

 

© 2020 Lesterius. Alle rechten voorbehouden. 
FileMaker en FileMaker Go zijn geregistreerde handelsmerken van Claris Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Het op bestanden 
gebaseerde logo en FileMaker WebDirect zijn handelsmerken van Claris Inc. 
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Claris Inc. biedt geen training en neemt geen 
verantwoordelijkheid voor de voorgestelde training. De FBA Trainer-titel definieert dat de trainer voldoet aan de vereisten van Claris Inc. 
door de vaardigheden te bezitten die vereist zijn om de FileMaker-training te leveren. De services die aan het bedrijf worden geleverd, 
worden niet geleverd of gesponsord door Claris Inc.

FM Universities België biedt voor zijn trainingen een 
tussenkomst aan via de KMO-portefeuille aan Vlaamse 
ondernemers (DV.O221554)
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