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Ondersteuning van 
LANSA voor IBM’s 
i5/OS V5R4 
 

LANSA heeft onlangs met succes is de LANSA 2005 
omgeving getest met IBM’s laatste versie van i5/OS, V5R4. 
LANSA kreeg, omdat wij een IBM Partner in Development 
zijn, een beta copy van V5R4. Deze beta versie is ons 
beschikbaar gesteld enkele weken voordat op 14 februari 
van dit jaar de nieuwe i5/OS versie beschikbaar kwam. 
Gedurende deze periode heeft het LANSA Product Center 
alle componenten van LANSA 2005 getest en hieruit is 
gebleken dat alles zonder problemen werkt en dat het 
nieuwe i5 operating systeem samen met LANSA kan worden 
gebruikt. 
 
Al jaren test LANSA iedere nieuwe operating systeem van 
IBM. Hierdoor weten we als LANSA zelf ook het beste hoe 
we mogelijke nieuwe of veranderde mogelijkheden het snelst 
te benutten en ondersteunen. LANSA klanten zijn er in ieder 
geval van verzekerd dat ze hun LANSA programma’s zonder 
problemen in een i5/OS V5R4 omgeving kunnen gebruiken. 

 
 
IBM levert met deze nieuwe i5/OS versie weer bredere mogelijkheden die de positie van het 
System i5 systeem kunnen verstevigen. Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u altijd 
terecht bij onze LANSA helpdesk. 
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De ‘Enforce User Access’ 
optie in VL gebruiken 
 

LANSA V11.0 introduceert de mogelijkheid om de rechten van een LANSA ontwikkelaar te 
besturen in een Visual LANSA Slave omgeving. Dit gaat ongeveer op dezelfde manier als in 
de ontwikkelomgeving van LANSA in een iSeries omgeving. Om dit te kunnen gaan 
gebruiken dient u het volgende te weten:  

� hoe de rechten van een LANSA ontwikkelaar gewijzigd kunnen worden  

� hoe dit gekoppeld gaat worden aan de Visual LANSA omgeving  

� hoe dit bekend moet worden gemaakt aan de Visual LANSA ontwikkel omgeving  

 

Volgend voorbeeld maakt gebruik van de volgende LANSA ontwikkel omgeving: 

� iSeries Master Repository V11.0 & EPC765  

� Windows Visual LANSA slave V11.0 & EPC765  

 

Stappen om de ‘Enforce User Access’ in VL te benutten 

Opmerking: In dit voorbeeld gaan we regelen dat bepaalde ontwikkelaars geen nieuwe 
velden mogen toevoegen in een Visual LANSA slave omgeving. 

1. Start de LANSA for iSeries omgeving als partitie of systeem eigenaar.  

2. Activeer in het Housekeeping menu de optie “Review user access to LANSA System” 
en geef de naam van de ontwikkelaar op waarvoor u bepaalde beperkingen wilt gaan 
opleggen.  

3. Druk op de Change (F21) functietoets om warden te kunnen wijzigen.  

4. Ga op zoek naar de omschrijving “Create new field definitions” en verwijder de 
waarde Y die daar staat ingevuld (zie afbeelding 1). 
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Afbeelding 1 
   

5. Activeer nu in het Housekeeping menu de optie “Create or change system partition 
definitions”. Selecteer de partitie die u wilt gaan wijzigen.  

6. Activeer de Change (F21) functietoets om warden te kunnen wijzigen.  

7. Wijzig de optie « Enforce User Access in VL » in YES (zie afbeelding 2). 
 

 

Afbeelding 2 
   

8. De User Access aanpassingen zijn nu klaar om aangebracht te worden in de Visual 
LANSA Slave system ontwikkel omgeving. 

9. Selecteer in het Visual LANSA login scherm de System Initialization optie.  
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10. Selecteer de opties “Enrolled PC Users” en de Partition Definition (Master) (zie 
afbeelding 3). 
 

 
Afbeelding 3 

   

11. Als de initialisatie klaar is start u de Visual LANSA ontwikkel omgeving met de 
ontwikkelaar waarvoor u de beperking heft opgelegd (deze ontwikkelaar kan geen 
nieuwe velden aanmaken). 
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12. Probeer een nieuw veld aan te maken in de LANSA Repository. U zult merken dat de 
Field menu optie niet beschikbaar is (is grijs, zie afbeelding 4). 
 

 
Afbeelding 4  

 

Enkele aandachtspunten 

1. Bij de LANSA iSeries Housekeeping optie “Review user access to LANSA System” 
zijn een tweetal niveaus voor de menu’s beschikbaar. 
MAIN SYSTEM MENU  
FIELD CONTROL MENU  
Create new field definitions                Y  
 
En 
 
FIELD CONTROL MENU  
Create new field definitions                Y 
 
Voor een Visual LANSA systeem heeft het aanbrengen van een wijziging aan Main 
System menu’s “Work with” totaal geen betekenis. Iedere aanpassing betreffende de 
rechten van een Visual ontwikkelaar moeten worden gewijzigd in de Create/Delete 
opties voor het betreffende object waar de beperkingen voor vastgelegd dienen te 
worden. 
   

2. Om de wijzigingen die op de iSeries zijn aangebracht over te brengen naar de Visual 
LANSA ontwikkelomgeving dient u een system initialization uit te voeren van:  
Enrolled PC Users – om de autorisatie wijzigingen door te voeren. 
Partition Definitions (Master) – om de "Enforce User Access in VL" voor de partitie 
door te voeren.  
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WAMs gaan fout met joblog error: 
PASE module not loaded 
 

Het kan voorkomen dat WAM applicaties niet starten en dat er berichten als: 

� No such file or directory  

� PASE module not loaded  

verschijnen in de LWEB_JOB joblogs. 

 

Oorzaken 

De gebruiker die de web taak heft draaien heft geen toegang tot de LANSA IFS root folder. 

 

Oplossing 

Zorg er voor dat de web gebruiker toegang heeft tot de LANSA IFS root directory. 

Dit it in de meeste gevallen: \LANSA_DC@PGMLIB 
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Iedere Data, ieder Formaat, ieder 
Transport, ieder Platform 
 
Wilt u: 

• Integratie op transactie niveau met uw klanten of leveranciers, in een real-time of bijna real-
time omgeving?  

• Heterogene interne systemen integreren?  

• Direct vanuit uw interne systeem transacties uitvoeren met uw bank?  

• Data versturen en accepteren vanuit uw Web site of een portal?  

• EDI gaan gebruiken of traditionele EDI gaan vervangen?  

• Integreren met Java applicaties vanuit een legacy systeem?  
Al hetgeen hierboven staat is met een enkele architectuur door middel van LANSA Integrator mogelijk. 
Bezoek: http://www.lansa.com/promos/integration.htm 

Cross reference van LANSA Integrator klanten per data formaat en transport methode: 

    
TRANSPORT METHOD 

    HTTP 
HTTPS 

FTP EMAIL 
SMTP & POP 

MQ Series 

XML Brewers Distributor 
Celtic Insurance 
Becton Dickinson 
FMR.ie 
Maronda Homes 
MoMA 
REHAU 
Sullair 
Wagenborg 
Wilson Bowden 

The Greenery 
NIB Capital 
Wilson Bowden 

E.P. Barrus 
Sullair 

AAS 
Apria Healthcare 
IFS 

TSV/CSV Brewers Distributor 
Oil-Dri 
R.C. Bigelow 
REHAU 

*supported E.P. Barrus *supported 

TXT 
or other data strings 

GE Appliances 
Yanmar 

*supported *supported *supported 

XLS (MS Excel) Brewers Distributor 
Oil-Dri 
R.C. Bigelow 

*supported E.P. Barrus *supported 

EDI 
EDI-INT, AS1, AS2, AS3 

Crowley Foods 
Oil-Dri 
R.C. Bigelow 
Sullair 
200+ Others 

E.P. Barrus E.P. Barrus Apria Healthcare 

HTML *supported *supported Highliner Foods   

SOAP 
Web Services 

COMMON 
NSW Government 
REHAU 

      

D 
A 
T 
A 
   

F 

O 

R 

M 

A 

T 

PDF Maronda Homes 
OSAP 
Sullair 

*supported *supported   

*supported: Formaat/transport combinatie ondersteund, maar nog geen case studie aanwezig. 

   

Custom Java Services   Remote Procedure Call   SQL Data Services 

Cramo 
John Wiley 
Sullair 

  The Greenery 
Cramo 

  Maronda Homes 
REHAU 



 

 
LANSA Nieuwsbrief April 2006 pagina 8 
© LANSA 2006 

 

Prepare event PopUp Menu 
 
Met behulp van het Prepare event kunt u een popup menu wijzigen op basis van waar het 
menu gebruikt of opgevraagd wordt (met de rechter muis klik). Kopieer onderstaande source 
in een nieuw form om te kijken hoe dit werkt. 
 
Source: 
*************************************************** 
*                                                   
* COMPONENT:  STD_FORM                              
*                                                   
*************************************************** 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_FORM) Clientheight(290) Clientwidth(503) Height(324) 
Left(386) Top(119) Width(511) 
Define_Com Class(#PRIM_STBR) Name(#STBR_1) Displayposition(1) Height(24) Left(0) 
Messageposition(1) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(1) Tabstop(False) Top(266) 
Width(503) 
Define_Com Class(#ADDRESS1.Visual) Name(#ADDRESS1) Displayposition(2) Height(19) 
Left(51) Parent(#COM_OWNER) Popupmenu(#PMNU_1) Tabposition(2) Top(30) 
Usepicklist(False) Width(363) 
Define_Com Class(#ADDRESS2.Visual) Name(#ADDRESS2) Displayposition(3) Height(19) 
Left(51) Parent(#COM_OWNER) Popupmenu(#PMNU_1) Tabposition(3) Top(58) 
Usepicklist(False) Width(363) 
Define_Com Class(#PRIM_PMNU) Name(#PMNU_1) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_INS) Caption('Insert') Displayposition(1) 
Image(#VB_NEW) Parent(#PMNU_1) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_UPD) Caption('Update') Displayposition(2) 
Image(#VB_SAVE) Parent(#PMNU_1) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_DLT) Caption('Delete') Displayposition(3) 
Image(#VB_DELETE) Parent(#PMNU_1) 
 
Evtroutine Handling(#PMNU_1.Prepare) Options(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) Context(#CONTEXT) 
 
If_Ref Com(#CONTEXT) Is(*equal_to #ADDRESS1) 
Set Com(#MITM_UPD) Visible(true) 
Else 
If_Ref Com(#CONTEXT) Is(*equal_to #ADDRESS2) 
Set Com(#MITM_UPD) Visible(false) 
Endif 
Endif 
Endroutine  
 
END_COM 
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Dit Prepare event voorbeeld toont verschillende menu items als de rechtermuis wordt 
gebruikt bij het veld #ADDRESS1 en veld #ADDRESS2. Toch is er maar 1 popup menu 
gedefinieerd: 
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EPC Informatie 
 
Een EPC in LANSA bevat veelal nieuwe mogelijkheden voor een bepaald LANSA onderdeel 
of bevat oplossingen voor aanwezige problemen in een LANSA product. Onderstaande link 
verwijst naar de web pagina die alle EPC informatie bevat. Bekijk deze pagina regelmatig 
om na te gaan of een geconstateerd probleem of nieuwe optie inmiddels als via een EPC 
kan worden verkregen. 
 
De EPC Informatie pagina: http://www.lansa.com/support/notes/epc/index.htm. 
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Deployment tool herkent 
Componenten niet correct en toont 
ze als normale velden 
 
In sommige situaties, na een upgrade van een bestaande V10.0 omgeving naar een V11.0 
omgeving, herkent de Visual LANSA deployment tool niet bestaande forms/reusable parts, 
waardoor ze in een verkeerde locatie worden getoond. Ze worden dan namelijk getoond als 
een normaal veld. Dit zorgt ervoor dat componenten niet meer correct geëxporteerd kunnen 
worden en kan voor verwarring zorgen als bestaande applicaties opnieuw geëxporteerd 
moeten gaan worden. 
 

Oorzaak 
De reden van dit probleem is gerelateerd aan een bestaand technisch probleem met 
betrekking tot de Web Editor. In beiden gevallen wordt het veroorzaakt door de 
aanwezigheid van oude IO modules voor de LANSA Interne bestanden.  
 
Een reden dat deze IO modules aanwezig zijn is dat de LANSA interne bestanden op een 
bepaald moment gehercompileerd zijn (om wat voor redden dan ook). Deze compilatie zorgt 
ervoor dat de IOM definities ook worden aangemaakt in de execute directory van de partitie.  
Tijdens de upgrade naar V11.0 worden de LANSA IOM’s van de interne bestandsdefinities 
verplaatst naar de System Execute directory, maar de IOMs in de execute directory van de 
partitie blijven onaangeroerd. 
 
Omdat LANSA als eerste kijkt in de execute directory van de actieve partitie en hierna pas in 
de system execute directory, worden IOMs gevonden en gebruikt die ouder zijn dan de 
echte interne bestandsdefinitie IOMs. 
 
 

Opmerking 
Sinds V10.0 is een wijziging aangebracht waardoor deze interne bestanden niet meer 
standaard worden getoond waardoor de kans dat deze opnieuw gecompileerd gaan worden 
kleiner is. 
 
 

Oplossing 
Controleer of dlls met de naam DC_Fnn/DC_Wnn/DC_Xnn.dlls aanwezig zijn in de directory 
...\X_WIN95\X_LANSA\X_ppp\EXECUTE. 
 
Deze dlls mogen alleen maar aanwezig zijn in de ...\X_WIN95\X_LANSA\EXECUTE 
directory. Controleer daarom eerst of ze al bestaan in de ...\X_WIN95\X_LANSA\EXECUTE 
directory. 
 
Verplaats/verwijder de kopieën van de partitie execute directory (bijvoorbeeld 
...\X_WIN95\X_LANSA\X_ppp\EXECUTE) en het probleem zou opgelost moeten zijn. 
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Go Back in WAM 
 
Bij sommige web applicaties is het wenselijk dat de standaard browser back toets niet 
beschikbaar is, maar dat deze functionaliteit op sommige schermen wel toegankelijk is.  
 
Onderstaand voorbeeld toont een ‘Go Back’ toets in een WAM aplicatie. Deze toets activeert 
het JavaScript (presubmit_js property) om dit te realiseren. 
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Na inloggen in LANSA op de 
iSeries; checked in changes 
aangebracht aan een RDMLX 
functie lijken NIET te zijn 
aangebracht 
 
 

Specifiek voorbeeld 
• Start LANSA op de iSeries en start een RDMLX functie via een LANSA proces.  

• Verlaat de LANSA omgeving op de iSeries niet en breng door middel van de Visual 
LANSA ontwikkelomgeving een wijziging aan aan deze RDMLX functie.  

• Stuur deze functie naar de iSeries (kies bijvoorbeeld check in and compile).  

• Ga nu terug naar de nog openstaande iSeries sessie en start dezelfde RDMLX 
functie. U zult merken dat de aangebrachte wijzigingen NIET blijken te werken.  

• Stop nu de LANSA omgeving op de iSeries en start LANSA opnieuw.  

• Vanaf dit moment zijn alle wijzigingen ook werkzaam.  
 

Opmerking 
• Dit probleem is alleen gerelateerd aan wijzigingen die worden aangebracht aan een 

RDMLX functie. Bij een RDML functie heft u hier geen last van.  

• LANSA zal in een komende versie regelen dat alle wijzigingen aan RDMLX functies 
ook direct beschikbaar zijn op de iSeries na een checkin.  

• Het is niet zo dat dit probleem enig effect heft op uw systeem of functies, maar het is 
wel goed te weten dat dit probleem er is en hoe u dit kunt oplossen.  
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De V11.0 X_CPU.EXE gebruiken voor het 
genereren van CPU details voor een V11.0 
Licentie aanvraag 
Met deze informatie beschrijft het downloaden en gebruik van de V11.0 x_cpu.exe. Klik hier 
als u de V10.0 x_cpu.exe wilt downloaden. 

Een LANSA licentie code is alleen maar geldig op de PC waar de licentie code op is 
aangevraagd. De machine wordt geïdentificeerd door het CPU serial nummer en model. Er 
is een speciaal programma x_cpu beschikbaar om deze informatie te verkrijgen. 

Een versie 11.0 licentie aanvraag moet altijd vergezeld gaan met de CPU details die 
worden gegenereerd door een 11.0 versie van X_CPU.EXE.  

Deze executabel wordt meegeleverd als onderdeel van de Visual LANSA installatie en kan 
worden geactiveerd vanuit de LANSA folder door middel van de X_CPU utility optie. 

 

Als alternatief (als LANSA bijvoorbeeld nog niet is geïnstalleerd op de PC) kan een versie 
11.0 X_CPU.EXE gedownload worden door middel van de volgende link: V11.0 X_CPU 

Het x_cpu programma kan gedownload worden en hierna worden geactiveerd vanuit iedere 
locatie op uw PC. Het maakt in dezelfde directory een x_cpu_<model>_serial number>.txt 
bestand. Als u bijvoorbeeld x_cpu.exe download in c:\temp and execute it, the generated 
x_cpu_<model>_serial number>.txt file will be created in c:\temp. 

Tip: We raden u aan de V11.0 x_cpu.exe op te slaan in de V11.0 root directory.  

Opmerking: Het kan voorkomen dat uw bedrijf het downloaden van bepaalde bestanden 
zoals zip en exe bestanden niet toestaat. 
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NotificationStyle property 
 

Bij standaard gebruik van een list, combo box, tree of grid items zal door een programma 
activiteit nooit item events (zoals ItemChanged, ItemGotSelection, ItemGotFocus, ItemLost 
focus or ItemLostSelection) getriggerd worden. Enkel als items door een actie van een 
eindgebruiker worden gemanipuleerd (door middel van de muis of toetsenbord) dan worden 
deze item events geactiveerd.   
 
Als u deze item events door uw programma wilt laten activeren, dan dient u het 
NotificationStyle property van de lijst te vullen met de waarde Program. Hiermee regelt u dat 
de dezelfde events geactiveerd worden, ongeacht dat dit gebeurt door het programma of 
een actie van een eindgebruiker.  
 
Kopieer onderstaand voorbeeld in een nieuw form. Het toont hoe een tree view item door het 
programma wordt geselecteerd. 
 

Source 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_FORM) Caption('NotificationStyle Property') 
Clientheight(272) Clientwidth(513) Height(306) Left(333) Top(142) Width(521) 
Define_Com Class(#PRIM_TRVW) Name(#TRVW_1) Componentversion(1) 
Displayposition(2) Height(222) Left(8) Notificationstyle(Program) Parent(#COM_OWNER) 
Tabposition(2) Top(0) Width(495) 
Define_Com Class(#PRIM_TVCL) Name(#TVCL_1) Level(1) Parent(#TRVW_1) 
Source(#DEPTMENT) Visible(False) 
Define_Com Class(#PRIM_TVCL) Name(#TVCL_2) Displayposition(1) Keyposition(1) 
Level(1) Parent(#TRVW_1) Source(#DEPTDESC) 
Define_Com Class(#PRIM_TVCL) Name(#TVCL_3) Displayposition(1) Keyposition(1) 
Level(2) Parent(#TRVW_1) Source(#FULLNAME) 
Define_Com Class(#PRIM_PHBN) Name(#PHBN_1) Caption('Click Here to programatically 
trigger an ItemGotSelection event') Displayposition(1) Height(33) Left(8) 
Parent(#COM_OWNER) Tabposition(1) Top(240) Width(492) 
 
EVTROUTINE handling(#com_owner.Initialize) 
select *all deptab 
SELECT FIELDS(#SURNAME #GIVENAME) FROM_FILE(PSLMST1) 
WITH_KEY(#DEPTMENT) 
use bconcat with_args(#givename #surname) to_get(#fullname) 
add_entry #trvw_1 
endselect 
endselect 
ENDROUTINE 
 
EVTROUTINE HANDLING(#PHBN_1.Click) 
selectlist #trvw_1 
IF COND('#fullname = ''VERONICA BROWN''') 
set #trvw_1.CurrentItem selected(True) 
leave 
endif 
endselect 
ENDROUTINE 
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EVTROUTINE HANDLING(#TRVW_1.ItemGotSelection) OPTIONS(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) 
USE BUILTIN(MESSAGE_BOX_SHOW) WITH_ARGS(OK OK INFORMATION  *blanks 
'ItemGotSelection event fired') 
set #trvw_1.CurrentItem ensurevisible(true) 
ENDROUTINE 
 
END_COM 
 

 
 

 
 

 


