
50 usos do Claris FileMaker para 
ver o que é possível fazer.
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Gerenciar inventário e usar em um 
restaurante e uma fazenda de laticínios.
2. Acompanhar as programações de 

manutenção das redes de energia elétrica.
3. Capturar dados sobre eficiência energética 

em locais de trabalho.
4. Criar faturas imediatas durante visitas a 

clientes.
5. Conduzir inspeções no local em campos 

de petróleo e gás. 
6. Processar ordens de trabalho para unidades 

de refrigeração em locais de varejo.

Simplificar o gerenciamento do inventário 
e as informações de ponto de venda na loja.
8. Suprimentos de inventário de flores e 

plantas em um viveiro.
9. Acessar o inventário da loja enquanto 

busca livros raros. 
10. Responder às perguntas de hóspedes de 

hotel em qualquer lugar da propriedade.

Acompanhar o progresso do treinamento 
dos médicos de qualquer lugar no hospital. 
12. Gerenciar projetos de instalação de 

painel solar no local.
13. Artefatos arqueológicos de documentos 

no local da escavação. 
14. Acessar detalhes de imóveis para clientes 

durante visitação a casas.

Exibir dispositivos dentários ultra modernos 
em um catálogo eletrônico no iPad.
16. Gerenciar dezenas de milhares de itens  

de aluguel desde o contrato até o 
processamento e o faturamento.

17. Registrar procedimentos cirúrgicos 
na sala de exames.

18. Gerenciar digitalização de documentos, 
auditorias e detalhes de matrícula 
para novos alunos. 

19. Acessar a enciclopédia móvel de 
termos farmacêuticos para uso dos 
funcionários.

Gerenciar projetos de edição de filmes 
em todo o estúdio usando iPhone.
21. Controlar o inventário de camisetas  

e níveis de produção. 
22. Criar faturas de serviços alimentícios 

durante entregas a restaurantes.
23. Gerencie contratos de locação de 

carro e entregas na estrada.
24. Monitorar operações para produtos 

ecológicos para animais de estimação.
25. Gerenciar informações de alunos  

e pontuações em provas.
26. Registrar listas de verificação de 

segurança contra incêndios na 
propriedade.

27. Controlar tecidos sem ir ao depósito 
de estoque.

28. Criar portfólio eletrônico com 
qualidade de retina do seu trabalho.

29. Monitorar o uso de dispositivos 
médicos adequados em hospitais.

30. Fazer o inventário de todos os 
equipamentos de computador em  
um distrito escolar.

Gerenciar ordens de trabalho de exibidores 
em centro de convenções.
32. Acompanhar vários projetos de 

impressão na loja.
33. Acompanhar os resultados de 

testes de drogas farmacêuticas no 
laboratório.

34. Conduzir avaliações de saúde em 
comunidades remotas.

35. Colete dados de pesquisa de terreno 
para projetos de engenharia civil no 
iPhone ou iPad.

Simplificar as audições na escola de 
música e o ingresso do estúdio.
37. Reunir dados de doadores em um 

banco de sangue móvel.
38. Registrar notas de casos de clientes  

no tribunal.
39. Conduzir avaliações de professores  

na sala de aula.

Acessar o inventário de carros e registrar 
detalhes sobre o cliente durante test 
drives.
41. Acessar e atualizar informações de  

contato comercial no iPhone 
remotamente.

42. Gerar relatórios sobre as instalações 
de pôsters publicitários.

43. Monitorar os níveis de acidez, açúcar  
e álcool na adega de uma vinícola.

Aplicar testes e avaliar o desempenho de 
alunos na sala de aula com iPads.
45.  Conduzir pesquisas de porta em porta 

na vizinhança.
46. Acompanhar detalhes de projetos para 

obras de arte públicas encomendadas.
47. Reunir dados de vendas e tráfego 

na loja usando iPad e gerar relatórios 
usando desktops. 

48. Gerenciar especificações de design do 
cliente durante reformas domésticas.

49. Acompanhar a construção e 
manutenção de piscinas.

Acompanhar as estatísticas de 
desempenho de jogadores da NBA.

Apps personalizados móveis


