
 
                                                                                 

FileMaker Pro 10 ME 
  

 והקלה לשימוש תהידידותיהתוכנה הינה  FileMaker Pro 10 תוכנת 
 .המידע בארגון לניהול 
 כוללת סדרת מוצרים הכוללים כלים ידידותיים לבנייה בקלות של פתרונות FileMakerמשפחת 

 מקינטוש אוXP ,( Vista( חלונות נתונים לפריסה מהירה במערכות של מסדימותאמים וגמישים 
(Mac OS 10.4.8 –10.5),פתרונות אלה בשימוש היום על ידי מיליוני .  או ברשת הארגוניתוובב

בעסקים הן ,  בעולם כולו וגם בישראל אודות לתמיכה רב לשונית הכוללת עבריתאנשים
 .במערכת החינוך ובמשרדי ממשלהוהן, ארגונים רביםבו

  
  .ה בכל רגע נתוןתחת שליטהנמצא גישה מהירה וקלה למידע . 1

על ידי חיפוש או ,  מקנים גישה מהירה למידע FileMaker Pro 10 הכלים הידידותיים של תוכנת 
מי כל ל...גרפים, טבלאות, )  Excel או PDFגם בפורמט ( מיון והצגתו בהתאם בצורה של דוחות 

 או אפילו מכתבים חודשיים, תחזיות , חות מכירות שבועיות"דו, שזקוק לרשימת פרוייקטים
  .אל אוטומטיים"מדבקות לדיוור או מבצעי דו

חיפוש המידע המבוקש יכול להתבצע בלחיצת עכבר פשוטה ללא צורך בהקלדת מילים מתוך 
שדה מוגדר במסד 

  .הנתונים
אם יש לך , לכן

כמויות גדולות של 
מידע שאתה צריך 

לסווג , לארגן
אז , ולנתח

FileMaker Pro 10 
הוסף . בשבילך

מידע מבנה ל
 אותוארגן , שלך

בתצוגות הגיוניות 
והשתמש בתכונות 

החיפוש , המיון
ובכלים הייחודיים 
בכדי להבין טוב 
יותר מהם 

  .צורכיכם
ייצר נוסחאות 
וחישובים לסיכום 

אין סופיות של נתונים למידע יקר ערך " ערימות"ותיווכח לדעת איך אתה הופך בזריזות רבה 
  .לאין שיעור

  
 FileMaker Proם ואחסונו בפורמטים שונים על ידימקורות שוני המידע מסוףאי. 2  

FileMaker Pro 10אקסל ,מסמכי וורד,   מאפשר לך לאגד את המידע ממקורות שונים
  . מסמכי קול או וידאו הניתנים לאחסון בפורמט המקורי שלהם,תמונות,PDF,או

FileMaker Pro 10 תומכת גם ביצוא ויבוא של פורמטים רבים כגון:   
 Adobe PDF  

 Microsoft Excel *  

 BASIC  

 Comma or Tab-separated Text  

 DBASE III and IV  
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 DIF  

 HTML  

 Lotus 1-2-3  

 Merge Files  

 SYLK  

 XML  
 תסייע בידיך בעזרת   Filemaker Pro, אם לא ניתן להשיג את המידע שלך בפורמט אלקטרוני

 ליך אוטומטי של הזנת נתונים באופן מהיר לבצע הלך מגוון כלים מתוחכמים אשר יאפשרו 
 

ומדוייק  או בעזרת 
 .עים או הוקלדו במערכתי לזיהוי אוטטמטי של ערכים אשר כבר מופןמנגנו

  
.SQLיצירת פתרונות הכוללות נתונים ממערכות . 3  

 נתונים מבוססי די יודעת לתקשר עם הגדולים ומתחברת בקלות למס FILEMAKER PROתוכנת 
ORACLE  וא  SQL  אוMYSQL וכך מאפשרת גישה קלה וממשק נוח יותר למי שרוצה לעבוד עם 

  .נתונים הנמצאים במערכות האלה
וכך ליצור דוחות  MYSQLאו  SQ ו א ORACLE למסדי נתונים מבוססיבצע חיבור חיניתן ל, כיום

  FILEMAKERמותאמים או פתרונות ולהשתמש בכלים הרגילים ובממשק של 

 בפתרונות של SQLרך בתכונות מורכבות של תכנות בכדי להוסיף נתונים ממערכות אין כבר צו
FileMaker Proזה ניתן לכל משתמש ללא צורך בידע בתכנות או אפילו בכתיבת ,  כי עכשיו

  .SQLשאילתות 

  SQL מספקת לך את הכלים הדרושים לשם טיפול במידע ממקורות מערכות  Filemaker Proתוכנת 
   :SQL מסדי הנתונים מבוססי וןמגו כתתומו

  MS SQL Server 2000/ 2005  

 Oracle 9g / Oracle 10g  

 MySQL 5.0 Community Edition (free)  
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 ושל  ערים  לדרישות הגוברות של שליפת מידע נקודתיSQLמנהלי מערכות מידע מבוססות 

שתמשים בהתאם  למSQLפתורונות מותאמות כך שהם יכולים לתת גישה לתצוגות וטבלאות 
  (read only or read/write). להרשאות שלהם

  
  
  אבטחת מידע ושיתוף קבצים. 4
  . יש מנגנון מובנה של אבטחת מידע ושיתוף קבצים FileMaker Pro 10תוכנת ל

תכונה מובנית זאת מאפשרת לשתף את הנתונים של מסד הנתונים לשימוש בו זמני על ידי 
 . ייעודיך בהעלותו של הקובץ על שרתעובדים אחרים בארגון ללא צור

נתונים ברשת האינטרנט או האת מסד , רגע בלבדן ללא כלים מיוחדים וב, ניתן גם לפרסם
ים יוכלו לצפות במידע דרך הדפדפן שלהם ויהיו אפילו מסוגלים שברשת הארגונית כך שמשתמ

  . להם לכךוקצולערוך את המידע בהתאם להרשאות שי
  

מספקות באמצעות מערכת  FileMaker Pro 10אבטחה המתקדמות של תכונות ה, נוסף לכך
גישה למידע מידע הרגיש של הארגון על ידי מתן הראוייה ל האבטחאת ההרשאות וסיסמאות 

 .באופן סלקטיבי או מלא למשתמשים בהתאם להרשאות אשר יוחלט להקנות להם
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  :הכותב
  gerard@academac.co.il  רר הלין'יוסי ג

למשווק פייל מייקר בישרא, ווק תוכנות אקדמק שי
 

 il.co.academac.www  
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