
50 sätt att använda Claris FileMaker –  
upptäck vad som är möjligt.
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Hantera lagret och kassan för en 
restaurang och mjölkgård.

2. Håll reda på scheman för 
underhållsarbeten på kraftledningar.

3. Samla in data om energieffektivitet på 
arbetsplatser.

4. Skapa fakturor omedelbart när du är på 
besök hos kunder.

5. Utför inspektioner av arbetssäkerheten 
på olje- och gasfält. 

6. Behandla arbetsordrar för kylenheter på 
försäljningsplatser.

Förenkla lagerhantering och 
kassainformation i butiken.

8. Inventera förrådet av blommor och växter 
på en plantskola.

9. Få tillgång till butikens lager när du letar 
efter sällsynta böcker. 

10. Besvara frågor från hotellgäster oavsett 
var på området du befinner dig.

Spåra resultaten av den fysiska träningen 
var du än är på sjukhuset. 

12. Hantera installationsprojekt av 
solpaneler på plats.

13. Dokumentera arkeologiska föremål på 
utgrävningsplatsen. 

14. Kom åt fastighetsbeskrivningen 
för att presentera för klienter under 
husvisningen.

Visa toppmodern tandvårdsutrustning  
i en elektronisk katalog på iPad.

16. Hantera tiotusentals hyresobjekt från 
avtal till avklarad fakturering.

17. Logga rutiner för kirurgiska ingrepp i 
undersökningsrummet.

18. Hantera dokumentskanning, 
revisioner och inskrivningsinformation 
för kommande studenter. 

19. Kom åt ett mobilt lexikon över 
farmaceutiska termer som 
medarbetarna kan använda.

Hantera filmredigeringsprojekt från din 
iPhone oavsett var i studion du befinner dig.

21. Håll koll på lager- och 
produktionsnivåer för T-shirtar. 

22. Skapa fakturor när du levererar mat till 
restauranger.

23. Håll koll på biluthyrningsavtal och 
leveranser när du är ute och kör.

24. Övervaka verksamheten för 
miljövänliga produkter för husdjur.

25. Hantera elevinformation och 
provresultat.

26. Besiktning av brandskyddsåtgärder i 
fastigheter.

27. Kontrollera tillgången på ett tyg utan 
att gå iväg till lagret.

28. Skapa en elektronisk portfölj av ditt 
arbete i retinakvalitet.

29. Övervaka korrekt användning av 
medicintekniska enheter på sjukhus.

30. Inventera all datautrustning i ett 
skoldistrikt.

Hantera arbetsordrar från utställare på 
ett kongresscenter.

32. Övervaka flera tryckjobb på fabriksgolvet.

33. Spåra resultaten från 
läkemedelsprover i laboratoriet.

34. Genomför hälsoundersökningar på 
landsbygden.

35. Samla in mätdata för anläggningsprojekt 
på din iPhone eller iPad.

Effektivisera provspelningar och 
antagningar till en musikskola i  
studion.

37. Samla in blodgivarinformation i 
blodbussen.

38. Gör noteringar för fall under 
rättegångar.

39. Genomför kursutvärderingar i 
klassrummet.

Kolla billagret och skriv in kunduppgifter 
vid provkörningar.

41. Kom åt och uppdatera 
kontaktinformation på din iPhone när 
du är ute och reser.

42. Skapa rapporter om placering av 
reklamaffischer.

43. Övervaka surhetsgrad, sötma och 
alkoholhalt för viner i lagringslokalen.

Genomför prov och utvärdera elevernas 
resultat i klassrummet med en iPad.

45. Genomför undersökningar från dörr  
till dörr.

46. Gå igenom detaljerna för offentliga 
konstprojekt.

47. Samla in butiksförsäljnings- och 
trafikdata på en iPad och skapa 
rapporter på en dator. 

48. Hantera kundens designönskemål vid 
husrenoveringar.

49. Håll koll på konstruktion och underhåll 
av pooler.

Håll koll på statistik för NBA-spelare.

Anpassade mobilappar


