
Uygulamaları özelleştirin.
İş akışlarını otomatikleştirin.

Dünyanın önde gelen İşyeri İnovasyon Platformu.
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Firmanızdaki problemleri çözen özel uygulamaları hızla oluşturun.
Claris FileMaker ile işinize ivme kazandırılarak dijital dönüşümü gerçekleştirin.



İşinize uygun bir uygulama yok mu?

Claris FileMaker ile işinize özgü bir uygulama yapabilirsiniz. Manuel süreçleri
kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve ekibinizle yeni özel uygulamalar
oluşturmak için Claris FileMaker'ı kullanmaya başlayın!

Özel iş çözümlerine ihtiyaç duyan işletmeler için uzun ve zorlu süren geliştirme
süreçleri, büyüme ve karlılık açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. Güvenli,
esnek ve özelleştirilebilir bir temel üzerinde oluşturulan Claris FileMaker pratik,
kararlı ve sağlam yapıda çözümler arayan bütün bireysel ve kurumsal kullanıcılar
için ideal bir platformdur.

Claris Filemaker farklı özellikteki veri türlerini bir araya getirip üzerinde ekleme,
düzenleme, sorgulama, hesaplama ve raporlama gibi işlemleri tek bir noktada
yapmanıza olanak sağlar.

İşinize özel uygulama

Güvenli altyapı, hızlı sonuçlar

Tüm ihtiyaçlarınızın ortak noktası



Claris FileMaker

Claris FileMaker ile proje oluştururken öncelikle tablolar, veri
alanları ve tablolar arası ilişkiler oluşturulur. Kullanıcı arayüzleri
tasarlanır ve alan yerleşimleri yapılır. Kullanıcıların hangi
ekranlara erişebileceği ve yetkilendirmeleri yapılır. Daha sonra
oluşturulan veritabanı dosyaları, kullanıcı tarafından özel olarak
tekil cihazlarda kullanılabileceği gibi FileMaker sunucusu
üzerinden erişime açılarak da kullanılabilir.

Projenizi geliştirin.

Profesyonel olun.

Claris FileMaker’ın yetenekleri ayrıca HTML, XML, JavaScript,
PHP vb. gibi yaygın web teknolojileriyle genişletilebilir. Veriler
yerel entegrasyonlar veya RESTful API aracılığıyla kolayca
aktarılır ve geleneksel sunucularda veya bulutta güvenli bir
şekilde barındırılabilir. Bu sayede yeni araçlarla iş akışını
iyileştireceksiniz, zamandan ve paradan tasarruf ederken aynı
zamanda genel verimliliğinizi artıracaksınız.

Neler yaparım?

Claris FileMaker, farklı sektörlerdeki firmalar için farklı çözümler
geliştirebileceğiniz bir platformdur. Örneğin depo yönetimi,
personel yönetimi, ön muhasebe, toplantı yönetimi gibi temel
uygulamaların yanı sıra müşteri/hasta takip ve raporlamaları
veya teklif hazırlayıp e-fatura entegrasyonu ile fatura
kesebileceğiniz kapsamlı uygulamalar yapabilirsiniz.



Claris FileMaker ürünleri

Claris FileMaker Pro 19

MacOS ve Windows için yazılan istemci uygulamasının son sürümüdür.

FileMaker WebDirect

WebDirect, oluşturulan çözümlere web tarayıcısı üzerinden ulaşmaya ve etkileşim
kurmaya yarayan FileMaker istemcisidir.

FileMaker Go

FileMaker Go, iPhone’lar ve iPad’ler gibi iOS cihazlarla çözümlere ulaşmak için
kullanılan bir uygulamadır.

FileMaker Server

Veritabanlarını MacOS, Windows ve Linux temelli sunucularda barındırmak için
kullanılır. Server paneli kullanılarak yedeklemeler, script zamanlamaları ve birçok
yönetim ayarlamaları yapılabilir.



Claris FileMaker'ı dünyada ve Türkiye'de

Nike

Pfizer

HSBC

Jacobs

JetBlue

AECOM

THY

Colgate-Palmolive

P&G

GAP

Migros

American Express

ASELSAN

Rocketsan

Oyak



Claris FileMaker

İş süreçlerinizi düzenleyerek pratik ve sağlam çözümler üretmek için Claris FileMaker
Türkiye çözüm ortağı Cabitaş Mühendislik'in geliştirme uzmanlığı ve tecrübelerinden
faydalanabilirsiniz.

Geliştirme

Lisanslama

Uzman ekibimiz, bütçenize ve işletmenize en uygun lisanslama modelini analiz edip
sizlere sunar.

Eğitim

Kendinizi geliştirin, şirketinizi büyütün. Kurumlara özel veya genel eğitimlerimizle
ihtiyacınıza özel yazılımınızı geliştirin.

Danışmanlık

Claris FileMaker projelerine profesyonel yaklaşım ve destek sunuyoruz. İhtiyacınıza
özel uygulamayı beraber geliştirelim!

+90 216 326 2489

www.cabitas.com
cabitas@cabitas.com


