
 
 

Comparação de Produtos 
1º Passo: Escolha o seu Software para os postos de trabalho 
Existem duas versões do Filemaker Pro que pode escolher: o FileMaker Pro 8.5 ou o mais personalizado FileMaker Pro 8.5 Advanced. 
Produto PVP Ideal para Principais Características Função 
FileMaker 
Pro 8.5 

 

349€ Para todos que 
precisam de criar  ou 
utilizar base de dados  

• Guarde qualquer tipo de ficheiro, incluindo imagens, PDF’s, 
filmes e ficheiros do Office 

• “Drag and drop” folhas de calculo do Excel para o Filemaker e 
automaticamente crie base de dados pesquisáveis  

• Partilhe informação numa rede ou na Internet com utilizadores 
Windows ou Macintosh 

• Sincronização de base de dados locais e Internet  

• Crie ficheiros PDF ou Excel desde o FileMaker com apenas um 
clique 

Utilize como produto 
“sand-alone” ou cliente 
de uma base de dados 
partilhada 

FileMaker 
Pro 8.5 
Advanced 

 

499€ Para utilizadores 
individuais que 
frequentemente 
modificam as suas 
base de dados ou 
administram as base de 
dados das suas 
organizações 

As características do FileMaker Pro, MAIS: 

• Crie menus personalizados  

• “Debug” e resolução mais eficiente de problemas 

• Crie soluções para partilhar com utilizadores que não tenham o 
Filemaker Pro (runtime) 

Utilize como uma 
alternativa ao FileMaker 
Pro para as funções 
avançadas 

 
2º Passo: Decida se precisa de uma solução cliente/servidor 
Se pretende partilhar base de dados em simultâneo com mais do que 5 utilizadores ou tem necessidades de conectividade, então precisa do 
FileMaker Server software. 
 
Produto PVP Ideal para Principais Características Função 
FileMaker 
Server 8 

 

€999 Para organizações que 
necessitem de mais do 
que 5 utilizadores 
concorrenciais  do 
FileMaker Pro 

• Suporte até 250 utilizadores em simultâneo do FileMaker Pro 

• Aumente a segurança utilizando os protocolos de autenticação 
da rede via Active ou Open Directory 

I• Automatize e programe backups às base de dados 

• Administre local ou remotamente as Base de Dados 

Utilize para os clientes 
FileMaker Pro/Advanced  

FileMaker 
Server 8 
Advanced 

 

€2,499 Organizações que 
queiram partilhar as 
suas bases de dados 
na Internet ou integrar 
com sistemas ERP 

As características do FileMaker Server, MAIS: 

• Suporte para 100 clientes web-based concorrenciais . 

• XML e XSLT suporte 

• Acesso a data via OBDC, JDBC e  XML 

Utilize como alternativa 
ao FileMaker Server e 
adicione-lhe capacidades 
de conectividade 

 
3º Passo: Decida se precisa de mobilidade para as suas bases de dados 
Se tem um PocketPC pode sincronizar as suas bases de dados, precisa de uma licença por dispositivo. 
 
Produto PVP Ideal para Principais Características Função 
FileMaker 
Mobile 8 

 

€69 Colaboradores 
dinâmicos que queiram 
estender as suas bases 
de dados aos seus 
PocketPCs 

• Compativeis com PalmOS ou PocketPC** 

• Sincronização com FileMaker Pro e FileMaker Server 

Utilize como addon ao 
seu FileMaker Pro para 
ter acesso a informação 
no seu dispositivo móvel 

 


