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FileMaker: mérföldkő az adatbázis-kezelésben

A Trans-Europe Kft. hosszú távú disztribúciós
szerződést kötött a FileMaker Inc.-vel. Ennek
értelmében a Trans-Europe Kft. a nemzetközi
cég díjnyertes adatbázis-kezelő szoftvereinek
hivatalos képviselője lesz Magyarországon.

A FileMaker Inc. az egyéni felhasználók és mun-
kacsoportok által alkalmazott, leginkább ked-
velt adatbázis-kezelő szoftverének fejlesztője.
A FileMaker Pro termékcsalád a helyi és a hálóza-
ti adatbázis-kezelés teljes problémakörét is lefedi,
komplex relációs adatbázisok kialakítását teszi
lehetővé, ugyanakkor új szabványokat készít a
könnyű használat terén. A FileMaker 8.5 mind-
ezek mellett tovább erősíti az azonnali webes
adatkiszolgálási szolgáltatásokat, melyek a szoft-
ver korábbi verzióit is híressé tették. Webshopok
létrehozására is alkalmas megoldást jelenthet.
Támogatja a Cascading Style Sheets (CSS) tech-
nológiát is, melynek segítségével lehetővé válik,
hogy az adatbázisok távoli felhasználói is ugyan-
abban a vizuális élményben részesüljenek, mint
a szoftvert asztali számítógépükön használók.
A felhasználók – helyiek és távoliak egyaránt –
így egyetlen egérkattintással megoszthatnak esz-
közöket, projekteket, személyeket és folyamatokat
leíró adatbázisokat. 

„Rendkívüli örömömre szolgál az az együtt-
működés, amely a szoftverkereskedelem terén
nagy múlttal rendelkező Trans-Europe Kft. és cé-
günk között jött létre. Ennek folyományaként
a Trans-Europe Kft. lesz a teljes FileMaker szoft-
vercsalád magyarországi disztribútora. Már na-
gyon várjuk, hogy a közös együttműködésünk
eredményeként díjnyertes termékeinket minél
előbb bevezethessük a magyarországi piacra is”–
nyilatkozta Keith Harris, a FileMaker európai el-
nök-vezérigazgatója a megállapodás kapcsán.

„Nagy megelégedéssel vettem tudomásul, hogy
létrejött az együttműködés a két cég között. A ki-
emelkedő minőséget képviselő FileMaker adat-
bázisprogramokkal tovább bővül a szoftverpa-
lettánk, amely a professzionális kreatív és irodai

alkalmazások egyre szélesebb körét fedi le” –
mondta Kaffka György, a Trans-Europe Kft. ügy-
vezető igazgatója, a szerződés megkötése után.

Ha a FileMaker múltját nézzük, akkor egészen
vissza kell lapoznunk az időben, hiszen a File-
Maker 1.0 1985-ben jelent meg. Sok változás, vi-
szontagság és fejlődés után 1990-ben jelent meg
a FileMaker Pro 1.0, amely ekkor még csak Macin-
tosh platformon volt elérhető. Időközben a PC-s
változat is megjelent, elkészült a szoftver Adobe
Photoshopba integrálható része, és még számos
egyéb fejlesztés – erről az alábbi termékleírások
adnak rövid ismertetőt.

FileMaker Pro 8.5

A szoftver segítségével digitális állományaink,
aktuális projektjeink és ügyfeleink menedzselése
gyerekjátékká válik. A több milliós felhasználói
bázissal büszkélkedő program érdemeit számos
szakember és díj dicséri. Az alkalmazás kezelőfelü-
lete rendkívül egyszerű és jól alakítható (megis-
merése a kezdő felhasználók számára sem nehéz),
ugyanakkor a szoftver a lehető legprecízebb
munkát végzi.

FileMaker Pro 8.5 Advanced

A FileMaker Pro Advanced szoftverbe ugyanazon
funkciókat építették bele, mint a FileMaker Pro
programba, de néhány extrával is ellátták, amelyek
segítségével még profibb kinézetű és tartalmú
adatbázisokat készíthetünk.

FileMaker Server 8

A FileMaker Server egy ideális, kifizetődő és pro-
fesszionális megoldás azon munkacsoportok
számára, ahol FileMaker Pro és/vagy FileMaker
Pro Advanced adatbázis-kezelő programot hasz-
nálnak. A szerveralkalmazás segítségével – amel-
lett, hogy adatbázisunkat vagy annak egy részét
minden munkatársunkkal vagy partnerünkkel
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megoszthatjuk – nagyságrendekkel megnövel-
hetjük a FileMaker teljesítményét.

FileMaker Server 8 Advanced

A FileMaker Server Advanced egy ideális, kifize-
tődő és professzionális megoldás azon munka-
csoportok számára, ahol FileMaker Pro és/vagy
FileMaker Pro Advanced adatbázis-kezelő progra-
mot használnak. A szerveralkalmazás segítségé-
vel – amellett, hogy adatbázisunkat vagy annak
egy részét minden munkatársunkkal vagy part-
nerünkkel megoszthatjuk – nagyságrendekkel
megnövelhetjük a FileMaker teljesítményét.

A fotomke is csatlakozott
NE LEGYENEK VÁMKÖTELESEK A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

A közelmúltban az Európai Bizottság kez-
deményezte a digitális fényképezőgépek
vámtételének átsorolását. A fotótechnikai
eszközök forgalmazóit tömörítő európai,
amerikai és japán szakmai szervezetek az
átsorolás ellen foglaltak állást. 

A kölni Photokina idején kiadott közös nyilatkozat

szerint az európai szakmai szervezetek (köztük

a magyarországi FOTOMKE) nem tartják jogsze-

rűnek a digitális fényképezőgépek átsorolását.

Jelenleg a digitális fényképezőgépek a vám-

mentes informatikai eszközök kategóriájába

tartoznak, míg az elsődleges funkciójuk szerint

mozgóképek rögzítésére alkalmas videokame-

rákat 4,9%, illetve 12,5% vám terheli.

Az Európai Bizottság a vámköteles termékké

történő átsorolási indítvány indoklásában arra

hivatkozik, hogy a mai digitális fényképezőgé-

pek képesek mozgóképek rögzítésére is. Bár ez

a megállapítás helytálló, a digitális fényképező-

gépek elsődleges funkciója azonban változatla-

nul az állóképrögzítés – állapítja meg a szakmai

szervezetek közös nyilatkozata.

Az átsorolási elképzelés azért is sérti az európai

importőrök, disztribútorok és fogyasztók érde-

keit, mert jelenleg nem gyártanak digitális fény-

képezőgépeket az Európai Unió tagországaiban.

A közös nyilatkozatot a következő szervezetek

képviselői írták alá: AGEFE (Portugália), CIPA

(Camera & Imaging Products Association – Ja-

pán), EIPA (European Photo and Imaging Asso-

ciation), FOTOMKE (Fotótermékek Magyarországi
Képviselőinek Egyesülete – Magyarország), i3a

(International Imaging Industry Association –

USA), Photoindustrie-Verband e. V. (Németor-

szág), PMA (Photo Marketing Association – USA),

Svaz obchodu a prumyslu (Csehország), USPII

(Union des Syndicats Professionels de I’Image

et l’Information – Franciaország).

Mint ismeretes, a „Szingapúri Egyezmény” értel-

mében az informatikai (IT) eszközök – amelybe

a digitális fényképezőgépek is tartoznak – jelenleg

vámmentességet élveznek. [Az egyezményt 1996.

december 13-án kötötte a WTO (Világkereske-

delmi Szervezet) az ITA tagországaival, a megál-

lapodás értelmében az információtechnológiai

(IT) eszközöket 0%-os vám illeti.]

FileMaker Mobile 8

A FileMaker Mobile adatbázis-kezelő szoftver a
FileMaker Pro Palm OS-re és Pocket PC-re készített
változata, így mindazon kedvező tulajdonságok-
kal rendelkezik, ami ezt a piacvezető programot
jellemzi. Ezenfelül van még egy nagy előnye: mo-
bilkészülékünk segítségével bárhova elvihetjük,
így helytől és időtől függetlenül használhatjuk.

További információkat a FileMaker szoftverekről

a http://www.szoftver.hu/filemaker címen talál-

hatunk.


