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LANSA Launch 2005 
 
 
De LANSA Launch 2005 User Meeting 
voor onze Klanten en Partners vindt plaats 
op 15 maart in Antwerpen België. 
 
Gastspreker deze dag is Mark Duignan, 
Manager van de Applicatie en Integratie 
groep, LANSA Product Center. 
 
 
 

Registreer online om uw 
plaats te reserveren. 
 
 

 
De Zeven beste Redenen om over te stappen op LANSA 2005 
1 Een nieuwe manier om Web Browser Applicaties te ontwikkelen. 

Met behulp van een nieuw LANSA component genaamd WAM (Web Application 
Module) is het nu mogelijk om nog sneller en eenvoudige Web browser applicaties te 
maken. Ontwikkelaars met een 5250 achtergrond kunnen nu snel en eenvoudig 
overstappen op het ontwikkelen van Web browser-gebaseerde applicaties. Een 
complete WYSIWYG form painter is inbegrepen. 
  

2 Een betere manier om nieuwe of bestaande LANSA applicaties te ontwikkelen 
(zelfs 5250 groene scherm applicaties). 
De LANSA ontwikkel omgeving (IDE) is in LANSA 2005 volledig vernieuwd. Het maken 
van 5250, Web, of Windows applicaties is nu eenvoudiger en sneller. Ontwikkelaars doe 
in deze omgeving werken zijn vele malen productiever dan ontwikkelaars die werken in 
een 5250 omgeving. 
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3 Een nieuw Applicatie Framework voor het snel Prototypen, Ontwikkelen en 

Implementeren van Windows en/of Web Browser Applicaties. 
Ontwikkelaars met 5250 groene scherm applicaties kunnen nu snel en eenvoudig 
complexe Windows en/of Web applicaties maken. De leertijd is erg kort en uw korte 
ontwikkeltijd bespaart u kosten. Indien u van plan bent uw bestaande 5250 applicatie te 
moderniseren door middel van Windows of Web browser user interfaces dan is de weg 
die u dient in te slaan. 
  

4 Een nieuwe versie van LANSA Integrator met vele nieuwe mogelijkheden. 
Het aantal beschikbare integratie services is aanzienlijk uitgebreid met onder andere 
ondersteuning voor SOAP, EDI, SMS, en DSV en voor Zip en PDF bestands aanmaak.  
LANSA Integrator maakt het ook eenvoudiger om Java Services te gebruiken in de 
applicaties, waarbij het gebruik en implementatie van Web Services een belangrijk 
onderdeel vormt. 
  

5 Een nieuwe Set Built-in Functies. 
Algemene LANSA programmeer taken zijn nu nog eenvoudiger en krachtiger dan 
voorheen. De verbeterde onderdelen zijn string afhandelingen en samenstellingen, 
encryptie en decryptie, data conversies en het lezen/schrijven naar tekst bestanden ( op 
het IFS van de iSeries). 
  

6 Verwijderen van de meeste RPG Limieten in LANSA Applicatie. 
De meeste V10.0 limieten zoals veld lengtes, veld typen, browse en working list entry 
limieten, I/O veld limieten, etc, zijn verwijderd in LANSA 2005. Variabele veld lengtes, 
enorm lange velden (tot 64k), integer en float numerieke velden en BLOB/CLOB (binary 
en character large object fields) worden nu allen ondersteund. 
  

7 Een nieuwe Syntax voor de RDML Programmeer Taal. 
Schrijf minder code met verbeterde string afhandelingen. De nieuwe syntax zal voor 
nieuwe LANSA ontwikkelaars meer herkenbaar en comfortabeler aandoen. Dit zal zeker 
uw ontwikkel-  en opleidingskosten reduceren. 
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Kan geen enkele EPC aanbrengen in een 
V10.0 Visual LANSA configuratie in een 
Client/Server ontwikkel omgeving 
 
Omschrijving 
De volgende foutmelding kan ontstaan bij het aanbrengen van een LANSA EPC in een 
Visual LANSA V10.0 omgeving of bij de installatie van een nieuw product/mogelijkheid in een 
bestaande V10.0 configuratie. Bijvoorbeeld de installatie van de LANSA for the Web Utilities 
in een bestaande configuratie. 

 

 
Dit probleem wordt veroorzaakt door een beschadigde liiconfig.txt bestand op de Netwerk 
Server. De 2 huidig bekende oorzaken van deze beschadigde liiconfig.txt bestand zijn: 

1. Bij het uitvoeren van de Netwerk Client installatie selecteert de gebruiker de 
incorrecte server directory als de locale installatie directory. Dit zorgt ervoor dat het 
liiconfig.txt bestand op de server geconverteerd wordt van een Netwerk Server versie 
naar een Netwerk Client versie.   

2. Na een succesvolle netwerk server/netwerk installatie, voert men een installatie uit 
van een ander LANSA product op de netwerk client, bijvoorbeeld de Web 
Administrator, Web utilities etc. De installatie van het nieuwe LANSA onderdeel op 
een PC met een bestaande netwerk client configuratie zorgt ook voor een 
beschadigde liiconfig.txt bestand op de server.  

 

Oplossing 
Opmerking: Omdat dit een probleem is van de Visual LANSA V10.0 installatie, kan dit 
probleem niet worden opgelost door een EPC voor V10.0. Er zijn echter een tweetal 
manieren om dit tijdelijk in versie 10.0 op te lossen: 

1. Installeer opnieuw Visual LANSA op de netwerk server. Selecteer dezelfde type 
installatie, inclusief alle eerder geïnstalleerde opties zoals bijvoorbeeld Web 
ondersteuning. Houd er wel rekening mee dat alle EPC’s ook opnieuw geïnstalleerd 
moeten worden.  

2. Neem contact op met de LANSA helpdesk en vertel dat u dit probleem heeft. Zij 
zullen u specifieke informatie verstrekken om het liiconfig.txt bestand op de netwerk 
server te herstellen.  

 
Er zijn inmiddels correcties aangebracht in LANSA 2005, waardoor bovenstaande problemen 
niet meer ontstaan. 
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Edit menu opties grijs in de Visual 
LANSA V10.0 Physical Modeler 
 
Omschrijving 
De Visual LANSA Modeler in V10.0 bestaat uit de Physical Modeler en de Logical Modeler. 
Voor meer informatie betreffende Modeling in Visual LANSA verwijzen we naar de Visual 
LANSA Logical Modeler Guide in de online documentatie. De Physical Modeler zou 
automatisch beschikbaar moeten zijn na een succesvolle Visual LANSA V10.0 installatie. 
Het blijkt echter dat in sommige gevallen de menu opties van het Edit menu niet beschikbaar 
zijn (grijs).  

 

 
Oplossing 
De kans is groot dat de Edit menu opties niet beschikbaar zijn, omdat er geen bestand 
geselecteerd is. Indien u met uw muis een van de getoonde bestanden selecteert zal de 
kans groot zijn dat de Edit menu opties wel beschikbaar zijn. Controleer dit als eerste. 
 
Indien de Edit menu opties na deze controle nog steeds niet beschikbaar zijn, probeer dan 
het volgende: 

• Ga op zoek naar het Visio document LANSAxxx.vsd in de LANSA folder (waarbij 'xxx' 
de ontwikkel taal is die wordt gebruikt)   

• Open dit document in Visio  
• Selecteer Tools -> Options -> Advanced  
• Wees er zeker van dat 'Enable Automation Events' aangevinkt is  
• Sla het document op  
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Hoe controleert u uw 
JAVA Versie op de iSeries 
 
Omschrijving 
Het kan voorkomen dat u op uw iSeries de laatste Java versie hebt geïnstalleerd maar dat 
deze versie nog niet is geactiveerd. Hierdoor kunt u problemen krijgen als u gebruik maakt 
van LANSA Integrator. 
Om uw actuele Java versie op uw iSeries te controleren kunt u het volgende commando 
gebruiken: 
JAVA *VERSION 
waarna de actuele Java versie als volgt zal worden weergegeven: 
Version JVM V5R2M0 JDK 1.3.1 
Op dit moment is de laagste JDK versie die gebruikt kan worden versie 1.4. 
 
Er zijn een drietal manieren om de correcte Java versie te activeren. 
 

1. geef bij het STRJSM commando de juiste Java versie op. 
 
Start Java Service Manager (STRJSM) 
 
Type choices, press Enter. 
 
Instance . . . . . . . . . . . .   *DEFAULT 
JVM Version  . . . . . . . . . .   *DEFAULT      *DEFAULT, *JVM12, 
*JVM13, *JVM14, *JVM15  
Option . . . . . . . . . . . . .   *NONE         *NONE, *VERBOSE, 
*VERBOSEGC.. 
Garbage collect initial size . .   40000         256-139264000 
kilobytes 
Time zone  . . . . . . . . . . .   *DEFAULT 
   

2. Voor LANSA Integrator kan het SystemDefault.properties bestand in de system folder 
worden aangepast om naar de juiste Java versie te verwijzen. 
 
/jsm/instance/system/SystemDefault.properties 
 
Wijzig het bestand met de volgende regel: 
 
java.version=1.3’ of de door u gewenste versie. 
 
of: 
 
#!<studio-project id="20040000-000000" name="test"> 
# 
java.version=1.4 
# 
#!</studio-project> 
 
Opmerking: Na de aanpassing dient de JSM opnieuw te starten. 
   

 
3. U kunt ook de Java versie wijzigen voor het gehele systeem (iSeries):  



 

 
LANSA Nieuwsbrief Januari 2005 pagina 7 
© LANSA 2005 

• Gebruik commando WRKLNK  
• Selecteer optie 2 bij directory /QIBM/UserData/Java400   
• Wijzig bestand ‘/QIBM/UserData/Java400/SystemDefault.properties’ met de 

volgende regel: 
'java.version=1.3' of de door u gewenste Java versie.  
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Aanroepen LANSA 
Functie vanuit C 3GL Pgm 
 
Omschrijving 
Hoe kan een LANSA functie worden aangeroepen vanuit een C programma (3GL) in LANSA 
for Windows en LANSA for iSeries. 
 

Antwoord: 
Afhankelijk van het platform, zijn ere en tweetal manieren om een LANSA functie aan te 
roepen vanuit een 3GL programma: 
Calling a LANSA function from a 3GL on iSeries en 
Calling a LANSA function from a 3GL on Windows. 
 
Op de iSeries 

1. In eerste instantie dient u de Online documentatie er op na te slaan. Onderdeel 
'LANSA Open Systems Utility Guide' (OSU) bevat uitleg over het aanroepen van 
LANSA processen en functies vanuit CL of RPG. Er is een sectie genaamd 'Direct 
Calling of LANSA Functions' dat RPG voorbeeld sources bevat die kunnen bereiken 
wat u wilt realiseren. U kunt nog steeds het RPG programma gebruiken, maar in dit 
geval dient het RPG programma te moeten worden aangeroepen via uw C 
programma. 
 
Merk tevens op dat de basis informatie zoals die staat aangegeven in de voorbeeld 
source code gelijk is aan een aanroepen via C programma’s. 
   

2. Maak, met voorbeeld programma UD@FUNC1 als een basis, een RPG programma 
(laten we zeggen MYCALL) dat de gewenste LANSA functie aanroept. Er zijn vele 
variaties hierop mogelijk (zie volgend onderdeel met de kop 'Variaties'). 
   

3. Roep MYCALL aan vanuit het C programma. Om dit te doen heeft u de opties nodig 
van de normale C compiler, waarbij wordt aangegeven dat u een RPG programma 
wilt aanroepen.  

 

Bijvoorbeeld: 
U heeft standaard C pragmas nodig: 
#pragma map(MyProgramCall, "MYCALL") 
#pragma linkage(MyProgramCall, OS, nowiden) 
 
U heft een prototype nodig: 
void MyProgramCall (void); 
 
U dient de aanroep in uw code op te nemen: 
MyProgramCall(); 
 
Opmerking: Kijk verder in de documentatie om te kijken wat gewijzigd dient te worden om 
een specifieke functie aan te roepen en hoe parameters door te sturen. 
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Variaties: 

1. Indien u meerdere verschillende functies heft om aan te roepen wijzig dan MYCALL 
door de naam van de functie die moet worden aangeroepen door middel van een 
parameter van 7 lang (char) vanuit het C programma: 
 
U heeft hiervoor een ander C prototype nodig: 
 
void MyProgramCall (char *); 
 
De call dient de functienaam door te geven: 
 
MyProgramCall("F001 "); 
   

2. Indien u terugkeert in het programma en meerdere malen opnieuw een aanroep doet 
naar MYCALL, roep dan de programma’s UD@CALL1 en UD@CALL2 slechts alleen 
de eerste keer aan, omdat dit relatief zware calls zijn. 
   

3. Het meesturen van data structures, lijsten en de exchange list gebruiken is allemaal 
mogelijk. Kijk voor details hierover in de OSU documentatie guide.  

 
 
In Windows 
U heeft hiervoor nodig de system() api of CreateProcess() api, waarmee X_RUN wordt 
aangeroepen met de juiste parameters, zoals is opgenomen in de LANSA documentatie. 
 
Er kunnen parameters worden meegezonden via een bestand (TRANSFORM_FILE BIF) of 
door middel van de registry (GET_REGISTRY_VALUE BIF). 
 
Ter indormatie: LANSA 2005 bevat een nieuwe parameter - UDEF – waarmee het via de 
commando regels kan worden meegezonden. Dit kan dan weer via GET_SESSION_VALUE 
in uw RDML worden gebruikt. 
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Dynamische Button 
Images 
 
Omschrijving 
Dit is een manier om dynamisch images aan buttons te koppelen. 
 
Maak, om dit te realiseren, een niet zichtbaar reusable part. Deze zal gebruikt worden als 
een image bibliotheek. Definieer in dit reusable part alle beschikbare images uit de 
Repository in een collectie van bitmap objecten keyed door middel van hun namen: 
 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_OBJT) 
 
* Collection of Bitmaps - the 'library' 
DEFINE_COM CLASS(#prim_kcol<#Prim_bmp #Std_Obj>) NAME(#Bitmaps) 
 
* Property to retrieve a bitmap 
Define_Pty Bitmap Get(Get_Bitmap) 
 
PtyRoutine Get_Bitmap 
Define_Map *output #Prim_bmp #Pty_002 pass(*By_reference) 
Define_Map *input #Std_Obj #Pty_001 
 
* Set the Reference 
Set_Ref #Pty_002 #Bitmaps<#Pty_001.Value> 
Endroutine 
 
EVTROUTINE HANDLING(#COM_OWNER.CreateInstance) 
OPTIONS(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
* Hardcode the images in here 
Set_ref #Bitmaps<'VB_OPEN'> #VB_OPEN 
Set_ref #Bitmaps<'VB_CLOSE'> #VB_CLOSE 
Set_ref #Bitmaps<'VB_CD'> #VB_CD 
* Etc... 
ENDROUTINE 
 
END_COM 
 
Dit creëert een bibliotheek van een drietal bitmaps. De property routine gebruikt de 
standaard input/output parameters om een reference mee terug te geven naar de bitmap als 
in input string wordt gegeven. 
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Voeg vervolgens in de button reusable part deze bibliotheek toe door middel van een 
define_com; dit geeft toegang tot de images. Merk hierbij op dat de scope parameter wordt 
gebruikt om dit object als een shared component te definiëren. Dit betekent dat vele 
verschillende forms en reusable parts naar dit object kunnen refereren, maar slechts een 
enkele instance van het object wordt in het geheugen geladen: 
 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_SPBN) DISPLAYPOSITION(1) HEIGHT(18) 
LEFT(0) TABPOSITION(1) TOP(0) WIDTH(58) 
* Define an Image Library in this Component - note the use of SCOPE 
DEFINE_COM CLASS(#ImgLib) NAME(#ImgLib) SCOPE(*SHARED) 
 
define_pty name(uImage) set(SetuImage) 
 
ptyroutine name(SetuImage) 
define_map for(*input) class(#std_obj) name(#InputName) 
 
* Now retrieve the image from the image library and assign it to the button 
set #com_owner image(#ImgLib.Bitmap<#InputName>) 
endroutine 
 
END_COM 
 
Opmerking: Deze methode is wellicht niet perfect en technisch gezien niet complete 
dynamisch. Dezelfde techniek wordt toegepast door het Visual LANSA Framework bij het 
toekennen van images aan buttons. 
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V5R2 Client Access Gebruikers 
en de LANSA Host Monitor 
 
Omschrijving 
Indien u gebruik maakt van Client Access V5R2 dan kunt u problemen ervaren bij het starten 
van een nieuwe 5250 sessie indien de LANSA Host Monitor actief is.  Om dit te verhelpen 
dient u Client Access service pack SI14294 aan te brengen op uw iSeries.  
 
Maak voor meer informatie gebruik van een van onderstaande URLs: 
http://www-912.ibm.com/a_dir/as4ptf.nsf/0/889ef02beb67f66286256f4f00528a6f?OpenDocument 
http://www-912.ibm.com/eserver/support/fixes/DisplayCoverLetter.jsp?enableOrder=Y&fixid=SI16136 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Januari 2005 pagina 13 
© LANSA 2005 

JIT installeert packages niet in 
verwachte volgorde 
 
Omschrijving 
Bij het gebruik van de Visual LANSA Deployment Tool plaatst de Just In Time (JIT) package 
installer de packages in alfabetische volgorde.   
 
In Windows XP SP2 vind nu bestandssortering plaats waarbij ingesloten nummers herkent 
worden. Zo worden packages met de namen PK1, PK10 en PK2 nu in de juiste volgorde van 
PK1, PK2 en PK10 geïnstalleerd, terwijl voorheen de installeer volgorde PK1, PK10 en PK2 
was. 
 
Dit problem wordt echter besproken in de documentatie voor 10.7, onder Package 
Dependencies (hoofdstuk 4.8 van de LANSA Application Deployment Tool documentatie). 
Het geeft weer dat "in some cases, you may deploy your application using more than one 
package. Naturally, it is important for these packages to be installed in the correct sequence. 
To ensure this, you would use Package Pre and Co-Requisites." 
 
Oplossing 
Iedere package dat wordt uitgeleverd dient vooraf een ‘prerequisite’ te bevatten. De 
installatie software van de package loopt door de packages heen en slaat degene over 
waarbij de ‘pre-requisites’ fout lopen en probeert dit mogelijk later alsnog. 
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FormStyle property van een Form 
 
Gebruik dit property om het gedrag van een form te bepalen als het actief is. 
 
De property waarden zijn: 

• Normal: Het form is een standaard form. 
• Owned: Als dit form onderdeel is van een ander form, dan wordt het gesloten als de 

eigenaar van dit form (de parent) wordt gesloten.  
• StayOnTop: Het window blijft altijd op de voorgrond staan. 

 
Wanneer de stijl van een form de waarde NormalChild, OwnedChild en StayOnTopChild 
heeft, dan is het form onzichtbaar of geminimaliseerd als het parent form onzichtbaar of 
geminimaliseerd is en het zal automatisch worden gesloten als het parent form gesloten 
wordt. Een OwnedChild form blijft altijd op de voorgrond van het parent form en er zal geen 
nieuwe taak van op de Windows taakbalk ontstaan. 
 
Kopieer om het verschil te zien tussen NormalChild en OwnedChild forms, onderstaande 
source naar een nieuw form met de naam FORMOWNEX. Compileer en start het.  
 
FUNCTION options(*DIRECT)  
 
BEGIN_COM role(*EXTENDS #PRIM_FORM) HEIGHT(150) LEFT(296) TOP(111) WIDTH(253)  
DEFINE_COM class(#PRIM_PHBN) name(#PHBN_1) CAPTION('Show Normal') 
DISPLAYPOSITION(1) LEFT(8) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(1) TOP(8)  
DEFINE_COM class(#PRIM_PHBN) name(#PHBN_2) CAPTION('Show Owned') 
DISPLAYPOSITION(2) LEFT(8) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(2) TOP(48)  
DEFINE_COM class(#PRIM_CKBX) name(#CKBX_1) CAPTION('Fail Close Query') 
DISPLAYPOSITION(3) LEFT(8) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(3) TOP(88)  
DEFINE_COM class(#FORMOWNEX) name(#NORMALFORM) FORMSTYLE(NormalChild)  
DEFINE_COM class(#FORMOWNEX) name(#OWNEDFORM) FORMSTYLE(OwnedChild)  
 
EVTROUTINE handling(#PHBN_1.Click)  
IF_REF com(#Com_Owner.FormOwner) is(*Null)  
CHANGE field(#STD_NUM) to('#Com_Owner.Left + #Com_Owner.Width + 10')  
ELSE  
CHANGE field(#STD_NUM) to('#Com_Owner.Left + 10')  
ENDIF  
SET com(#NormalForm) FORMOWNER(#Com_Owner) LEFT(#Std_Num)  
INVOKE method(#NormalForm.ShowForm)  
ENDROUTINE  
 
EVTROUTINE handling(#PHBN_2.Click)  
IF_REF com(#Com_Owner.FormOwner) is(*Null)  
CHANGE field(#STD_NUM) to('#Com_Owner.Top + #Com_Owner.Height + 10')  
SET com(#OwnedForm) TOP(#Std_Num)  
CHANGE field(#STD_NUM) to('#Com_Owner.Left + #Com_Owner.Width + 10')  
ELSE  
CHANGE field(#STD_NUM) to('#Com_Owner.Left + 10')  
ENDIF  
SET com(#OwnedForm) FORMOWNER(#Com_Owner) LEFT(#Std_Num)  
INVOKE method(#OwnedForm.ShowForm)  
ENDROUTINE  
 
EVTROUTINE handling(#COM_OWNER.CloseQuery) options(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) CONTINUE(#Option)  
IF cond('#CKBX_1.ButtonState = Checked')  
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SET com(#Option) VALUE(False)  
ENDIF  
ENDROUTINE  
END_COM 
 
Start het form. U ziet een nieuwe taak verschijnen in de taakbalk: 

 
 
 
Gebruik de Show Normal button: 

 
Er verschijnt een nieuwe taak in de taakbalk. 
 
 
Sleep nu het tweede form gedeeltelijk over het eerste form en activeer het eerste form door 
op de title van het form te klikken: 

 
U ziet nu dat het tweede form (FormStyle Normal) naar de achtergrond verdwijnt. 
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Gebruik nu de Show Owned button: 

 
Kijk naar de taakbalk. Er is nu geen nieuwe taak aangemaakt omdat deze taak onderdeel is 
van de eerste taak (wordt bestuurd door de parent). 
 
 
Sleep nu ook dit form over het eerste form heen en klik op de titel van het eerste form om het 
te activeren. Het resultaat: 

 
Het owned form blijft op de voorgrond staan, alhoewel het parent form het actieve form is. 
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Cursus rooster 
Januari - Juni 2005 
 
Het cursusrooster voor de eerste zes maanden van dit jaar is inmiddels beschikbaar. 
 
Januari 2005 tot en met Juni 2005 
Cursus Duur Jan Feb Mrt Apr Mei Jun 

LANSA Basis 5 Dagen 3 21 - 18 - 13 

LANSA Vervolg 3-5 Dagen - 7 - - 31 - 

LANSA for the Web 5 Dagen - - - 25 - 27 

Visual LANSA Basis 4 Dagen 24 - 8 - 10 - 

Visual LANSA Vervolg 3-5 Dagen - 15 - 4 - - 

Visual LANSA Framework (Windows) 2 Dagen 10 28 - - 2 20 

Visual LANSA Framework (Web) 3 Dagen 12 - 2 - 4 22 

Client-Server 1 Dag - 11 - - 30 - 

LANSA Integrator 2 Dagen 18 - 17 - - 7 

LANSA WAM 5 Dagen 31 - 21 - 23 - 

 
 


