
Wat is er allemaal mogelijk met Claris FileMaker?  
50 manieren om Claris FileMaker te gebruiken
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Inventaris en betaling voor een restaurant 
en melkveebedrijf beheren.
2. Onderhoudsplanningen voor elektrische 

leidingen volgen.
3. Gegevens van energie-efficiëntie op de 

werkvloer vastleggen.
4. Direct facturen maken tijdens bezoeken 

aan klanten.
5. Veiligheid op de werkvloer ter plaatse 

inspecteren bij olie- en gasbedrijven. 
6. Werkopdrachten verwerken voor 

koelmachines in winkels.

Voorraadbeheer en informatie over 
verkooppunten vereenvoudigen in winkels.
8. Voorraad van geleverde bloemen en 

planten in een kwekerij vastleggen.
9. Zoeken naar zeldzame boeken in 

winkelvoorraad. 
10. Overal in het gebouw reageren op 

verzoeken van hotelgasten.

Opleiding van artsen overal in het 
ziekenhuis volgen. 
12. Ter plaatse de installatie van 

zonnepanelen beheren.
13. Archeologische artefacten bij de 

opgraving documenteren. 
14. Toegang krijgen tot informatie  

over onroerend goed tijdens  
open-huizenroutes.

Ultramoderne apparaten voor tandartsen 
in een elektronische catalogus op een 
iPad weergeven.
16. Tienduizenden huurartikelen beheren, 

van het contract tot de verhuur en de 
facturering.

17. Chirurgische ingrepen in de 
operatiekamer registreren.

18. Documenten scannen, audits 
uitvoeren en inschrijvingsgegevens 
van nieuwe studenten beheren.

19. Mobiele encyclopedie van 
farmaceutische terminologie 
toegankelijk maken voor werknemers.

In de hele studio filmbewerkingsprojecten 
beheren op de iPhone.
21. De voorraad van t-shirts en het 

productieniveau bijhouden. 
22. Facturen voor etenswaren maken bij 

de levering aan restaurants.
23. Contracten voor autoverhuur en 

leveringen die onderweg zijn, beheren.
24. In de fabriek voor milieuvriendelijke 

huisdierproducten waken over de 
efficiënte werking.

25. Gegevens en uitslagen van testen van 
studenten beheren.

26. Controlelijst voor 
brandveiligheidsinspectie in het 
gebouw zelf vastleggen.

27. Quiltstoffen controleren zonder naar 
de voorraadkamer te gaan.

28. Een elektronische portfolio van uw 
werk maken met de kwaliteit van een 
retina-scherm.

29. Het juiste gebruik van medische 
apparaten in ziekenhuizen controleren.

30. Inventaris opmaken van alle 
computerapparatuur binnen een 
schooldistrict.

Werkopdrachten van exposanten in een 
congrescentrum beheren.
32. Meerdere afdrukprojecten op de 

werkvloer volgen.
33. Het resultaat van farmaceutische 

testen in een laboratorium volgen.
34. Medische onderzoeken in afgelegen 

gemeenten uitvoeren.
35. Landmetingen verzamelen voor 

civieltechnische werken op de iPhone 
of de iPad.

Vanuit de studio audities en 
inschrijvingen voor muziekscholen 
stroomlijnen.
37. Donorgegevens verzamelen in een 

mobiele bloedbank.
38. In de rechtszaal aantekeningen maken 

bij een rechtszaak van een klant.
39. Leraren evalueren in de klas.

Autovoorraad bekijken en klantgegevens 
vastleggen tijdens een proefrit.
41. Zakelijke contactgegevens bekijken 

en bijwerken op de iPhone terwijl u 
onderweg bent.

42. Rapporten maken over de plaatsing 
van reclameposters.

43. De zuurgraad, en het suiker- en 
alcoholgehalte van wijn controleren in 
een wijnmakerij.

Toetsen afnemen en de prestaties van 
studenten beoordelen in het klaslokaal 
met behulp van een iPad.
45. Huis aan huis buurtonderzoeken 

uitvoeren.
46. Projectgegevens voor kunstwerken in 

opdracht van de gemeente bijhouden.
47. Verkoop in winkels en 

verkeersgegevens verzamelen 
op een iPad en rapporten op een 
desktopcomputer maken. 

48. Specificaties van ontwerpen voor 
klanten beheren bij verbouwingen.

49. Bouw en onderhoud van een 
zwembad volgen.

Statistieken over de prestaties van een 
NBA-speler volgen.

Mobiele apps op maat


