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Enable short Char 
 

 
 

Deze nieuwe setting op partitie niveau bepaalt of de speciale Short Char 

afhandeling uitgevoerd moet worden om tijdens het uitvoeren van Visual LANSA 

applicaties de performance te verbeteren. Het is een RDMLX setting en heft 

betrekking op velden van het type String en Char. 

 

Standaard onderhoud de Visual LANSA runtime omgeving de actuele waarde van 

een String/Char veld door dynamisch een stuk geheugengebied te reserveren dat 

lang genoeg is om de actuele waarde van het veld op te kunnen slaan. 
 

In 
Deze 
Versie 

Enable short Char pag. 1 Firewal instellingen EPC830  pag. 15 

*ENDWHERESQL  pag. 3 Terugzetten V11 SP5 objecten  pag. 18 

Veld Visualisatie in WAM’s pag. 4 Integrator licentie op System i  pag. 19 

Uitleg Language CCSID Mappings pag. 8 *BLDNO fout na aanbrengen EPC830  pag. 20 

Problemen met decimalen pag. 10 Ondersteuning V10 wordt beëindigd  pag. 22 

Originele VLF instellingen pag. 12 VLF.Net met iSeries Apache  pag. 23 

ENCRYPT en DECRIPT BIF’s pag. 13 PrintScreen functionaliteit VL  pag. 24 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Januari 2009 pagina 2 
© LANSA 2009 

Dit is een efficiënt geheugen management mechanisme, vooral als de lengte van 

de actuele waarde van het veld over het algemeen een stuk lager ligt dan de 

lengte waarmee het veld in de Repository is gedefinieerd. Het nadeel van dit 

mechanisme is dat het een grotere impact heeft op de performance, omdat het 

steeds druk is met het toewijzen en weer vrijgeven van een stuk 

geheugengebied. Deze overhead kan een grote performance impact hebben op 

grote working lists die String/Char velden bevatten. 

 

Om de overhead zoveel mogelijk te beperken heeft Visual LANSA de mogelijkheid 

om Short Char handling te genereren voor String en Char velden. Short Char 

support wordt afgehandeld middels een enkele toewijzing van het geheugen 

waarmee de grootst toegestane waarde op basis van de lengte van het veld kan 

worden vastgelegd. Door deze instelling te activeren wordt het slimme 

geheugengebruik per waarde apart dus teniet gedaan, maar het gaat dus 

slimmer en beter om met een grotere geheugen toewijzing in het geval van grote 

working lists met veel data (en die String/Char velden in zich hebben).  

 

Als de disabled setting is geselecteerd, dan zal Visual LANSA alle velden van het 

type String en Char hetzelfde behandelen, ongeacht de lengte van het veld. 

 

Bij het activeren van deze setting, kan een level van 1 tot 9 worden 

geselecteerd. Ieder level correspondeert met een veelvoud van 32 zodat het 

niveau vermenigvuldigd met 32 een Short Char lengte vertegenwoordigd. Alle 

Visual LANSA velden van het type String of Char waarvan de lengte kleiner of 

gelijk is aan de Short Char lengte zullen dan worden behandeld als een Short 

Char. 

De meest passende setting vereist een juiste instelling die balanceert tussen een 

verbeterde performance en een verbeterd geheugen gebruik. Ook is het zo, dat 

hoe groter het String/Char veld is, hoe groter de kans is dat delen van het 

toegewezen geheugen voor het veld niet worden gebruikt. Een aannemelijke 

balans kan worden gezocht in een level tussen 2 en 4. 

 

Omdat deze setting de manier waarop String en Char velden worden gedefinieerd 

in de gegenereerde code verandert, zal het dus ook impact hebben op de totale 

lengte van iedere workinglist waarin zich String en/of Char veld(en) bevinden. 

Iedere wijziging aan de lengte van een workinglist kan van invloed zijn op het 

gebruik van deze workinglist als het als lijst wordt doorgegeven naar een RDML 

functie. Het is in ieder geval zo, dat als u deze setting wijzigt, dat alle Visual 

LANSA Functies en Componenten opnieuw gecompileerd moeten worden. 
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*ENDWHERESQL 
 

LANSA V11 SP5 heeft een nieuwe waarde *ENDWHERESQL. Deze waarde kan op 

partitie niveau worden gebruikt, maar is ook een nieuwe parameter waarde 

OPTIONS van het SELECT commando. 

 

Deze optie kan worden gebruikt om een betere performance te verkrijgen bij 

gebruik van SELECT commando’s die worden losgelaten op verschillende table 

typen (waarmee wordt bedoeld SQL en native I/O) omdat SQL, dat ODBC 

gebruikt, tabellen anders benadert dan native I/O op een System i. 

Deze optie vervangt de SELECT commando optie *ENDWHERE. 

 

 
 

Deze optie stelt ontwikkelaars is staat om verschillende specifieke SELECT 

commando’s op de best mogelijke manier aft e handelen op basis wat is 

ingegeven bij de WHERE conditie. Het stuurt het LANSA systeem aan om ALLE 

*ENDWHERE opties in SELECT commando’s te interpreteren alsof 

*ENDWHERESQL is opgegeven. Het wordt aangeraden dat als nieuwe code wordt 

gemaakt of bestaande code wordt gewijzigd, dat de SELECT commando’s deze 

nieuwe optie gebruiken als het programma’s zich daarvoor leent. 
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Gebruik van Veld Visualisatie 
picklists in WAM’s 
 

Onderstaand voorbeeld toont dat ook in WAM’s een picklist veld visualisatie 

gebruikt kan worden. Doorloop alle stappen maar eens. 

 

Maak een nieuw veld aan genaamd GENDER, Alpha 1. 

 
 

Open het veld GENDER in de LANSA IDE en navigeer naar het tabblad 

visualization. Klik in de toolbar op de knop picklist. 
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Selecteer de picklist en vul bijvoorbeeld de volgende waarden in: 

 
 

 

Druk nu op de Select weblet knop en selecteer de weblet Combo box: 

 
Sla alle wijzigingen op. 
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Maak vervolgens een nieuwe WAM aan, kies een naam voor een webroutine. 

Sleep in het design tabblad het veld GENDER op de WAM. Je zal nu zien dat de 

combo box automatisch is gevuld met de waarden die bij de veld definitie zijn 

opgegeven voor de picklist.  

 
 

Dit zal ook runtime het geval zijn. 
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Er kan natuurlijk ook worden gekozen voor een visualisatie met radio buttons: 

 
 

Dit zal dan als volgt getoond worden: 
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Gedetailleerde uitleg van 
Language CCSID Mappings 
 

Bij uitvoer van een Partition Initialization, nadat de definitie van de partitie is 

bijgewerkt door middel van een System Initialization, zal het volgende dialog 

worden getoond. 

 

 
 

Dit scherm toont de codepages en CCSID die worden gebruikt bij multilingual 

tekst conversies. In principe wordt dit gebruikt als iets van de iSeries wordt 

geëxporteerd naar een Windows omgeving en als de Host Monitor wordt 

gebruikt, maar het wordt ook gebruikt als iets geëxporteerd wordt van een 

Windows omgeving naar een andere Windows Repository. 

 

Het doel van bovenstaand dialoog is: 

1. Om u erop attent te maken dat LANSA zulke zaken moet uitvoeren en,  

2. ook precies te tonen welke beslissingen LANSA heeft gemaakt als het gaat 

om het toewijzen van codepages en CCSID bij iedere taal.  

 

Bovenstaand Window wordt eenmalig getoond, na de Partition Initialization, 

nadat de partitie definitie door middel van een System Initialization is opgehaald.  
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Deze informatie kan echter altijd nog achteraf worden bekeken via de Product 

Information (Installation Details in langmap.txt) dat kan worden benaderd vanuit 

de Visual LANSA Editor. 

 

 
 

 

Deze tekst en uitleg ka nook in de volgende LANSA Guide worden 

teruggevonden: 

Visual LANSA Administrator Guide in 2.3 Partition Initialization 
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Problemen met decimalen 
 

Problemen met decimalen kunnen worden veroorzaakt als de instellingen voor 

het decimaalteken niet consequent staan ingesteld.  

 

Voorbeeld 
Een getal met 5 decimalen wordt in een functie met de Built-In-Function ROUND 

afgerond naar een getal met 2 decimalen. 

 

Resultaat na uitvoeren van de functie die via CALL PROCESS(*DIRECT) wordt 

aangeroepen maakt van 943,85532 de waarde 943,86. 

 

Als dezelfde functie wordt uitgevoerd met CALL_SERVER_FUNCTION dan geeft 

943,85532 het resultaat 943.00. 

 

Resultaat kan zijn dat de decimale waarden worden weggelaten bij het uitvoeren 

van de BIF op de iSeries. 

 

  

Oorzaak 
Het resultaat kan verschillen omdat het afhandelen van de decimalen afhankelijk 

is van settings op de iSeries zelf, LANSA op de iSeries, de Windows server of PC 

instellingen, de Environment variabelen of de opstart parameters in de LANSA 

X_START parameter file (gebruikt het X_RUN.EXE commando). 

 

  

Punten van aandacht 
1. Wat is de instelling van de iSeries QDECFMT? 

Deze bepaalt de instelling voor de punt of de komma op de iSeries. 

 

2. De instelling in de iSeries dara area DC@A01 van LANSA zou hetzelfde  

ingesteld moeten staan als de instelling van de machine. De LANSA 

documentatie geeft ook aan dat dit anders voor problemen kan zorgen. 

 

3. De "locale" instelling op Windows? 

 

4. De LANSA instelling aan de Windows kant (vergelijkbaar met de DC@A01)? 

Deze settings staan veelal in de LANSA Interne file LX_F96. 

 

5. Wat is de inhoud van de X_LANSA.PRO (in Windows) en wat is de inhoud van 

de X_LANSA.PRO (op het iSeries IFS)? 

 

6. Met welke  X_RUN - en Environment-variabelen wordt het LANSA programma 

opgestart? (de instellingen X_DECIMAL_POINT_CHAR=. of   

X_DECIMAL_POINT_CHAR=,  bepalen ook hoe dit wordt uitgevoerd). 
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7. Wat zijn de parameters in de X_START parameter file, of achter het Icon 

waarmee dit wordt gestart? 

 

8. Wordt er een CALL_SERVER_FUNCTION uitgevoerd vanuit een Runtime 

applicatie, of vanuit de LANSA IDE (bijvoorbeeld om te testen) ? 

  

 

Kortom de settings van de machine zelf (zowel Windows als iSeries), evenals de 

instellingen in LANSA (zowel Windows als iSeries) alsmede de instellingen van de 

parameters (X_RUN, X_START,  X_LANSA.PRO, ook allen weer op beide 

machines) geven naast de benodigde flexibiliteit , ook vele punten van aandacht 

als dit niet goed gaat/niet juist staat ingesteld.   

 

  

Mogelijke oplossing 
Opnemen in X_LANSA.PRO om dit bij verschillende machine instellingen te 

corrigeren: 

XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=. 

of 

XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=, 
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Hoe te regelen dat eindgebruikers in 
Framework applicaties de originele 
VLF scherm instellingen kunnen 
herstellen 
 

Het kan voorkomen dat u uw Framework applicatie wil testen met de door LANSA 

meegeleverde standaard instellingen (bijvoorbeeld het formaat van het 

Framework window, de locatie van de command tab, layout, etc.). 

 

Uit te voeren stappen  
Om dit te regelen dient u: 

1. Een hidden command handler te maken met deze source:  
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #VF_AC020) 
MTHROUTINE NAME(uExecute) OPTIONS(*REDEFINE)  
Invoke Method(#USystem.uSystemVClipBoard.uDeleteFileonExit)  
Invoke Method(#USystem.uUserVClipBoard.uDeleteFileonExit)  
Use message_box_show (ok ok info *Component ‘Close and restart this 
application to use the originally shipped layout settings’)  
ENDROUTINE  
END_COM  

2. Maak een commando genaamd "Reset Default Layouts" en voeg ere en 

zinvolle hint aan toe.   

Plaats het nieuwe commando bijvoorbeeld op het File menu. 

3. Stel dit nieuwe commando "Reset Default Layouts" in als zijnde een  

Framework Level commando.  

Wees er zeker van dat het commando als type Hidden is ingesteld en dat 

het hierboven aangemaakte programma eraan is gekoppeld (van stap 1).  

 

De eindgebruiker heeft nu de mogelijkheid om zijn eigen Virtual Clipboard 

Settings te verwijderen, waarmee de meegeleverde settings van het Framework 

weer verschijnen bij het opnieuw opstarten: 

 
 

 
De meegeleverde settings van het LANSA Framework kunnen ook worden 

uitgerold naar een PC van een eindgebruiker (bekijk hiervoor de VLF guide, 

onderdeel "Deploying Clipboard Initial Values"). 
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Eenvoudig Encrypt en Decrypt 
voorbeeld met behulp van de 
ENCRYPT en DECRYPT BIFs 
  

LANSA beschikt over de BIF’s ENCRYPT en DECRYPT waarmee teksten 

versleuteld kunnen worden en een vastgelegde versleuteling weer ontsleutelt kan 

worden. 

 

Onderstaande voorbeeld code pakt de inhoud van een string op, versleutelt dit en 

plaatst het versleutelde geheel in een tekstveld. Een vervolgscherm toont hierna 

de ontsleuteling van deze waarde. 

 

Opmerkingen 
Om de ENCRYPT en DECRYPT BIF’s in RDMLX te kunnen gebruiken, dient u 

minimaal LANSA V11 SP4 te hebben geïnstalleerd.  

 

Naast de ENCRYPT en DECRYPT BIF’s beschikt LANSA ook over de builtin functies 

BINTOHEX en HEXTOBIN BIF’s. Vanwege enkele problemen met deze BIF’s is 

onlangs een vierde parameter toegevoegd aan de ENCRYPT en DECRYPT BIF’s. 

Het wordt nu aangeraden om de ENCRYPT en DECRYPT builtin functies te 

gebruiken MET deze vierde parameter, in plaats van het gebruik maken van de 

BINTOHEX en HEXTOBIN BIF’s.  

 

Voorbeeld Code 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
 
DEFINE FIELD(#KEY16) TYPE(*CHAR) LENGTH(016) DESC('Encryption key supplied') 
DEFAULT('xG5LQPanEIXBhYkf') 
DEFINE FIELD(#VAL32) TYPE(*CHAR) LENGTH(32) DESC('Value to decrypted') 
DEFINE FIELD(#FP_EKEY) TYPE(*CHAR) LENGTH(32) DESC('Value to decrypted') 
DEFINE FIELD(#HTTPUSREM) TYPE(*CHAR) LENGTH(32) DESC('Value to decrypted') 
DEFINE FIELD(#ENC32) TYPE(*CHAR) LENGTH(32) DESC('Value in encrypted form') 
DEFINE FIELD(#HEX64) TYPE(*CHAR) LENGTH(64) DESC('Encrypted value in Hex') 
DEFINE FIELD(#ZZCHAR64) TYPE(*CHAR) LENGTH(64) 
DEFINE FIELD(#ZZCHAR32) TYPE(*CHAR) LENGTH(32) 
DEFINE FIELD(#DKEY16) TYPE(*CHAR) LENGTH(016) DEFAULT('xG5LQPanEIXBhYkf') 
DEFINE FIELD(#DHEX64) TYPE(*CHAR) LENGTH(064) DESC('Encrypted value in hex') 
DEFINE FIELD(#DVAL32) TYPE(*CHAR) LENGTH(032) DESC('Decrypted value returned') 
DEFINE FIELD(#DENC32) TYPE(*CHAR) LENGTH(032) 
DEFINE FIELD(#DLEN) TYPE(*DEC) LENGTH(005) DECIMALS(0) 
 
 
BEGIN_LOOP 
REQUEST FIELDS(#FP_EKEY) 
CHANGE FIELD(#HTTPUSREM) TO(#FP_EKEY) 
EXECUTE SUBROUTINE(ENCRYPT) WITH_PARMS(#HTTPUSREM #ZZCHAR64) 
 
DISPLAY FIELDS(#ZZCHAR64) 
 
REQUEST FIELDS(#ZZCHAR64) 
EXECUTE SUBROUTINE(DECRYPT) WITH_PARMS(#ZZCHAR64 #ZZCHAR32) 
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DISPLAY FIELDS(#ZZCHAR32) 
END_LOOP 
 
RETURN 
 
 
SUBROUTINE NAME(ENCRYPT) PARMS((#VAL32 *RECEIVED) (#HEX64 *RETURNED)) 
DEFINE FIELD(#LEN) TYPE(*DEC) LENGTH(5) DECIMALS(0) 
CHANGE FIELD(#LEN) TO(32) 
* Use ENCRYPT BIF to encrypt #VAL16 of length #LEN using 
* #KEY16 to return encrypted value in #ENC16 
USE BUILTIN(RIGHT) WITH_ARGS(#VAL32) TO_GET(#VAL32) 
USE BUILTIN(ENCRYPT) WITH_ARGS(#VAL32 #LEN #KEY16 YES) TO_GET(#HEX64) 
* USE BUILTIN(BINTOHEX) WITH_ARGS(#ENC32) TO_GET(#HEX64) 
ENDROUTINE 
 
SUBROUTINE NAME(DECRYPT) PARMS((#DHEX64 *RECEIVED) (#DVAL32 *RETURNED)) 
* Key to be used for the decryption. This must be the 
* same key that was used for the encryption. 
CHANGE FIELD(#DLEN) TO(32) 
* convert input hex value to character 
* USE BUILTIN(HEXTOBIN) WITH_ARGS(#DHEX64) 
* TO_GET(#DENC32) 
* Use DECRYPT BIF to decrypt character #DENC16 of length 
* #DLEN using #DKEY16 to return decrypted value,#DVAL16 
USE BUILTIN(DECRYPT) WITH_ARGS(#DHEX64 #DLEN #DKEY16 YES) 
TO_GET(#DVAL32) 
ENDROUTINE 
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Firewall instellingen voor debuggen 
in Visual LANSA na het aanbrengen 
van EPC830 in LANSA V11 SP5 
 

Na installatie van EPC830 in Visual LANSA V11 SP5 heeft u de beschikking over 

een nieuw debug mechanisme. Alle details hieromtrent kunt u terugvinden in de 

LANSA Online Guides en in de EPC830 documentatie. Dit nieuwe mechanisme 

start een debug listener service bij het starten van de Visual LANSA 

ontwikkelomgeving (IDE). Als u echter de Windows Firewall heeft geactiveerd, 

kan onderstaand scherm verschijnen na het activeren van de Visual LANSA IDE. 

 

 
Om te kunnen debuggen in Visual LANSA, zult u de Unblock button moeten 

selecteren.  
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Normaal gesproken zal de Firewall deze melding bij iedere debug activering 

tonen. Dit kunt u echter voorkomen als u het door in de Firewall settings het 

bijbehorende LANSA programma als een exception op te nemen. Dit zorgt ervoor 

dat bij iedere opstart van de Visual LANSA IDE, de service voor het debuggen als 

een erkent programma wordt beschouwd.  
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Opmerking  
Afhankelijk van uw firewall settings kan het voorkomen dat er helemaal geen 

melding wordt gemaakt door de Windows Firewall dat de LANSA debug service is 

geblokkeerd. Dit gedrag is veelal te herkennen in een situatie waarbij u een 

breakregel heeft opgenomen in de LANSA source code, maar tijdens het actieve 

debuggen blijkt dat de aangegeven stop gewoon wordt overgeslagen. 

 

In die situatie dient u uw debug settings te controleren via de menu Options -> 

Settings -> Debug. Na mogelijke aanpassingen dient u wel de service opnieuw te 

starten. 
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Terugzetten van V11 SP5 
objecten naar QTEMP in V5R3 
of V5R4 niet mogelijk  
 

Vanaf LANSA V11 SP5 wordt IBM i 6.1 volledig ondersteund. LANSA SP5 objecten 

(EPC’s, patches) worden aangemaakt in IBM i 6.1 waardoor ze ook door klanten 

kunnen worden teruggezet op een IBM i 6.1. Bij het terugzetten van IBM i 6.1 

objecten op een systeem met een eerdere IBM i versie is het wel noodzakelijk 

dat bepaalde PTF’s van IBM zijn aangebracht.  

 

Onderstaand een voorbeeld melding voor objecten die zijn aangemaakt in IBM i 

6.1 en worden teruggezet op een systeem met V5R4: 
 
 
Message ID . . . . . . :   CPF3888                                             

Date sent  . . . . . . :   09/11/08      Time sent  . . . . . . :   00:49:19   

                                                                               

Message . . . . :   PGM DC@P8170 not restored to QTEMP.                        

                                                                               

Cause . . . . . :                                                              

    If the object is a database file, an unexpected failure occurred during    

  the restore of a file member.  The member was not restored.                  

    If the object is not a database file, then the conversion needed to make   

  the object compatible with the current system is not possible, so the object 

  was not restored.                                                            

    If the object is a program, module, service program, or SQL package, then  

  either the object may not have the required creation data needed to perform  

  the conversion, or there was an unexpected error. Conversion of these object 

  types during restore is controlled by the Force Conversion on Restore        

  (QFRCCVNRST) system value and the Force Object Conversion (FRCOBJCVN) 

 

 

Oplossing voor dit probleem 

Breng, afhankelijk van uw IBM i versie de volgende PTF’s aan:  

 

V5R3  
MF41354, delayed PTF (dient tijdens IPL te worden aangebracht)  

SI27297, aanbrengen: immediate of delayed  

 

V5R4  
MF40520, delayed PTF  (dient tijdens IPL te worden aangebracht) 

SI27294, aanbrengen: immediate of delayed 

 

V5R2  
Deze versie wordt door IBM niet meer ondersteund. Voor het aanbrengen van 

LANSA V11 SP5 dient u eerst uw OS versie van uw IBM i bij te werken.  
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Installatie software van 
derden heeft invloed op uw 
LANSA Integrator licentie op 
System i 
 

We hebben een aantal meldingen ontvangen waarbij LANSA Integrator, nadat 

software van derden is aangebracht of bijgewerkt op uw systeem, opeens een 

licentie fout aangeeft. Dit kan voorkomen, ook al is uw LANSA Integrator licentie 

geldig en er zelfs ook geen enkele wijzigingen zijn aangebracht aan uw LANSA 

Integrator applicatie. 

 

Oorzaak 
Sommige programma’s van derden passen omgevingsvariabelen aan op systeem 

niveau, in plaats van op plaatselijk niveau (dit vindt plaats in hun software). Dit 

kan de bestaande LANSA Integrator applicatie beïnvloeden omdat 

omgevingsvariabelen op systeem niveau alle andere variabelen overruled die op 

een lager niveau zijn vastgelegd. Hierdoor kan het voorkomen dat LANSA 

Integrator zijn licentie controleert op een locatie die niet juist is.  

 

Dus als uw LANSA Integrator applicatie opeens (op onverklaarbare wijze) een 

licentie fout weergeeft, dan dient u het volgende te controleren: 

• Heeft u wellicht onlangs andere software geïnstalleerd of bijgewerkt en 

werkt die programmatuur mogelijk met eenzelfde licentie mechanisme. 

• Gebruik het commando WRKENVVAR LEVEL(*SYS) en controleer of de 

volgende omgevingsvariabele voorzien is van een waarde. 

LSFORCEHOST=<A server>     waarbij <A server> de naam is van een 

server in uw netwerk. 

 

Als deze omgevingsvariabele een waarde toegewezen heeft gekregen, dan is dit 

de reden van uw LANSA Integrator applicatie licentie foutmelding. 

 

 

Oplossing 
Kort samengevat, zeker als uw LANSA Integrator applicatie een productie 

applicatie is, zult u direct de omgevingsvariabelen LSFORCEHOST moeten 

verwijderen. Om deze wijziging effectief te maken zult u het LANSA Integrator 

JSM subsysteem moeten stoppen en opnieuw moeten starten. 

 

U zult ook contact moeten opnemen met de leverancier van de andere 

programmatuur om na te gaan waarom men de LSFORCEHOST op systeem 

niveau heeft aangebracht. Vraag desnoods na of het verwijderen van de systeem 

omgevingsvariabelen LSFORCEHOST kwaad kan en deze actie hun 

programmatuur niet beïnvloedt.   
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*BLDNO fout bij starten host 
monitor of system Initialization na 
aanbrengen EPC830 aan V11 SP5 
 

EPC830 voor V11 SP5 introduceert een nieuw debug mechanisme. Alle details 

hierover vindt u terug in de EPC830 documentatie. Kort samengevat bevat het de 

volgende onderdelen: 

• Speciale setup en admin rechten zijn niet langer noodzakelijk voor remote 

debugging. Het onderscheid tussen een locale debug sessie en een debug 

op afstand is verwijderd.  

• De X_RUN argumenten DBRM, DBHU, DBHP en DBHS zijn niet meer 

functioneel en worden ook niet meer herkend als geldige parameters. Ze 

moeten dus verwijderd worden bij iedere X_RUN commando regel.  

• De speciale Windows login XDBG_USER is niet meer nodig. Het wordt 

aangeraden om deze user van het systeem te verwijderen.  

 

Na het aanbrengen van EPC830, kunt u, bij gebruik van de Host Monitor of bij 

het uitvoeren van een system initialization, tegen de volgende melding aanlopen: 

--------------------------- 
Fatal Error 
--------------------------- 
Process : *BLDNO 
*BLDNO 
Function : *BLDNO 
*BLDNO 
Statement : 0 
Message : (1073) - A communications error has occurred to server with LU 
Name DCXPGMLIB. Ensure the listener job is started on the server, check 
communications settings and job logs. 
Routine : X_COM_CheckBuildNumber  
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Reden 

Een mogelijke oorzaak voor dit probleem is dat het X_LANSA.PRO bestand op de 

IFS van de iSeries ongeldige parameters bevat. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen 

zijn dat uw X_LANSA.PRO parameters bevat die zojuist zijn aangegeven als niet 

meer geldig (bijvoorbeeld DBRM=Y). 

Omdat deze parameter niet meer noodzakelijk is voor remote debugging, is het 

ongeldig en dient het uit het X_LANSA.PRO bestand verwijderd te worden.  

 

 

Opmerking 
Als in de Windows omgeving een ongeldige parameter is opgenomen in uw 

X_LANSA.PRO dan kunt u de volgende foutmelding verwachten: 

 

 
 

Maar voor een connectie naar een System i is deze melding nogal misleidend en 

ook in een mogelijke System i joblog zult u niet veel wijzer worden. Kijk in dit 

geval dus eerst even naar de inhoud van uw X_LANSA.PRO. 
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Ondersteuning LANSA 

V10 wordt beëindigd 
 

De ondersteuning voor LANSA Versie 10 wordt beëindigd op 30 juni 2009 of drie 

maanden nadat LANSA versie 12 is verschenen (afhankelijk van welke optie het 

eerst actueel wordt). 

 

Wij verzoeken hierbij al onze klanten die op LANSA versie 10 of lager zitten dit 

kenbaar te maken aan ons. Gezamenlijk kunnen we dan een plan van aanpak 

opstellen om te kijken welke stappen ondernomen moeten worden om over te 

stappen op de laatste LANSA versie. 

 

Voor meer details, zie:  

http://www.lansa.com/support/v11news/supportedversions.htm 
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VLF.Net met iSeries 

Apache 
  

Als u VLF.NET wilt gaan gebruiken met een iSeries Apache server, dan moeten 

wel eerst de volgende regels worden toegevoegd aan de web server configuratie 

file: 

 

AddType application/x-ms-application application  

AddType application/x-ms-manifest manifest       

AddType application/octet-stream deploy  

 

 

Stop en herstart de web server om bovenstaande effectief te laten zijn! 
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PrintScreen functionality 
in VL 

 

Met onderstaande code kunt u het actuele VL form naar uw printer sturen: 

 

 

EVTROUTINE HANDLING(#PHBN_1.Click) 

* Try this code...this is for a "printout". Otherwise you could open the 

* .bmp in a local editor, or start an email with the .bmp as an attachment. 

 

#SYS_APPLN.CaptureWindow( (*TEMP_DIR + 'LansaScreenShot.bmp') ) 

Use Builtin(SYSTEM_COMMAND) With_Args(X ('RUNDLL32.EXE 

MSHTML.DLL,PrintHTML' + ' "' + (*TEMP_DIR + 'LansaScreenShot.bmp') + '"')) 

To_Get(#STD_NUM) 

ENDROUTINE 

 

 


