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Warsztat: Usprawnij swój biznes z platformą FileMaker

W celu przeprowadzenia kalkulacji ceny tego szkolenia prosimy o kontakt z działem handlowym

Cel szkolenia:
Jedyny w Polsce autoryzowany dostawca usług szkoleniowych ﬁrmy Apple (AATP Apple
Authorized Training Provider)Compendium Centrum Edukacyjne zaprasza na bezpłatne
warsztaty!
FileMaker® to platforma umożliwiająca tworzenie rozwiązań bazodanowych, które w prosty sposób
można integrować z posiadanym już zestawem narzędzi i danych. Pozwala przygotować aplikacje dla
iOS, macOS, Windows oraz przeglądarek internetowych. Jeśli potrzebujesz usprawnić procesy
biznesowe, lepiej wykorzystać posiadane dane, zintegrować urządzenia IoT lub po prostu
szukasz uznanego rozwiązania, które będzie dobrym wsparciem dla Twojego biznesu – platforma
FileMaker® to właściwa odpowiedź.
Na naszych warsztatach dowiesz się, jak szybko i sprawnie przygotować aplikację dla iPhone’a, iPada,
Maca lub Windows. Pokażemy, jak korzystać z wykonanych z pomocą FileMakera programów. Razem
zbudujemy też aplikację, która będzie komunikować się z zewnętrznym urządzeniem (jak np. kasa
ﬁskalna). Pojawi się okazja do zadawania pytań i dyskusji, a na koniec omówimy warunki i koszty
uzyskania licencji.
Spotkanie poprowadzi zespół k7 – jedynej polskiej ﬁrmy należącej do FileMaker Business Alliance.
Uwaga: na termin 2019-05-06 brak wolnych miejsc

Plan szkolenia:
Stworzenie aplikacji wykorzystującej dane z Excela
Przygotowanie aplikacji wykorzystującej dane z zewnętrznej bazy SQL
Wykorzystanie rozwiązań startowych dostarczanych wraz z FileMaker Pro Advanced
Integracja rozwiązań FileMaker z urządzeniem zewnętrznym (jak np. kasa ﬁskalna)
Omówienie warunków i kosztów uzyskania licencji
Prezentacja oferty szkoleniowej Compendium
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Poziom trudności

Prowadzący:
Zespół k7 – jedynej polskiej ﬁrmy należącej do FileMaker Business Alliance.

Informacje dodatkowe:
Uwaga:
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej
ﬁrmy na warsztaty można zapisać maksymalnie dwie osoby. W przypadku braku możliwości rejestracji
(koniec dostępnych miejsc) istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwowa.
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