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Nieuwe VLF 

versie 
EPC804 zorgt voor functionele verbeteringen in het Visual LANSA 

Framework (VLF). 

 

De nieuwtjes van EPC804 zijn: 

 

 

1. Performance 
Deze versie van het Framework is sneller dan al zijn voorgaande versies. Om dit 

te realiseren is de interne structuur van het Framework aanzienlijk veranderd. 

 

Indien u zelf Visual LANSA code heeft gemaakt die de interne code van het 

Framework benadert (wat altijd een risico is en niet is aan te raden), dank an het 

zijn dat dit niet goed meer functioneert. Het zal mogelijk moeten worden 

aangepast en opnieuw te worden gecompileerd.  

Voorbeelden zijn mogelijk eigen code opgenomen in de componenten UF_EXEC, 

UF_ADMIN of UF_DESGN, user-defined Code Assistants die niet aan de 

standaarden voldoen, etc.  

 

Indien u programma’s heeft die het Framework XML definitie bestand lezen, dan 

zal dit mogelijk ook moeten worden aangepast omdat de XML structuur gewijzigd 

is.   

 

WAARSCHUWING: De interne aanpassingen zorgen er voor dat het niet meer 

mogelijk is (dit kon voorheen wel) om verschillende VLF versies te starten in 

verschillende partities binnen een zelfde LANSA systeem. 

Dit houdt in dat als u in een partitie de nieuwe VLF versie installeert (EPC804) u 

direct ook in alle andere partities waarmee u iets doet met het VLF, deze 

Framework versie dient te installeren. 
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2. Instance List 
 

Verbeterde Applicatie Tracing voor Relationship Handlers  

Indien u een Relationship Handler gebruikt om dynamisch regels te openen in 

een instance list tree en u gebruikt daarbij de application level tracing, dan zult u 

zien dat de trace data is uitgebreid met allerlei informatie die te maken heft met 

de aanroep van de gerelateerde handler en wat het allemaal teruggeeft. Dit 

maakt het oplossen van problemen hierin eenvoudiger.  

 

 

3. Virtueel Clipboard 
 

Nieuwe Virtual Clipboard Control Opties 

Als ontwikkelaar zult u een nieuwe menu optie (Virtual Clipboard) zien in het  

(Framework) menu: 

 
 

De nieuwe ‘Save as Default’ optie stelt u in staat om uw virtueel clipboard 

settings als een standaard bestand op te slaan. Typische standaard bestands 

clipboard bestanden worden uitgeleverd aan eindgebruikers om standaard 

systeemsettings uit te leveren. 

 

De nieuwe ‘Delete clipboard content at exit’ optie regelt dat het virtueel clipboard 

wordt verwijderd bij het afsluiten van het Framework. Dit bespaart het mogelijk 

zoeken naar deze bestanden om ze vervolgens handmatig te verwijderen. 

 

 

4. Custom Properties 
Frameworks die een gedefinieerde gebruiker delen gebruiken nu niet langer meer 

dezelfde custom property warden voor de gebruiker. Dit betekent dat 

Frameworks met verschillende Framework IDs die dezelfde user gebruiken, 

waarden van Custom Properties van deze zelfde gebruiker, gescheiden bewaart.  

 

 

5. Voor niet-Engelse systemen 
 

A. Nieuwe standaard vertaal tabellen voor Framework server definities 

De standaard vertaal tabellen die worden gebruikt bij Framework server definities 

die RDMLX partities/connecties gebruiken zijn gewijzigd van QEBCDIC/QASCII 

naar *JOB/*JOB.  

Deze nieuwe waarden zullen veelal een beter vertaal resultaat geven. Indien u 

een bestaande VLF applicatie heeft met een RDMLX server definitie die de 

standaard vertaal tabel waarden gebruikt, dan zullen deze automatisch worden 

omgezet naar de nieuwe waarden *JOB/*JOB. 
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B. Vertaling van zichtbare eindgebruikers teksten  

Sommige teksten die in het Framework worden gebruikt zijn zichtbaar voor 

eindgebruikers en dienen derhalve vertaald te worden in uw taal. Deze vertaling 

wordt geregeld door middel van de LANSA functie UFU003 (of door een kopie 

hiervan). Derhalve wordt een nieuwe versie van UFU003 meegeleverd. 

 

Bekijk UFU0003 (in proces UF_SYSBR) om te zien welke nieuwe teksten nu 

beschikbaar zijn. De nieuwe teksten zijn gerelateerd aan zaken als de nieuwe 

multi-window facilititeiten en hints voor de nieuwe navigation pane selectie icons. 

   

 

6. Gebruiksvriendelijkheid 
 

A. Framework Windows 

Programma’s en eindgebruikers kunnen nu meerdere Framework windows 

openen en controleren. Doordat nu meerdere objecten tegelijk geopend kunnen 

worden kunnen eindgebruikers efficiënter en eenvoudiger werken aan 

verschillende taken. 

 
 

Deze optie is alleen beschikbaar in de Windows omgeving. 

Als ontwikkelaar kunt u de limiet bepalen van het aantal windows dat een 

eindgebruiker tegelijk mag open hebben staan. U kunt bepalen of het gehele 

Framework, individuele applicaties, application views of business objects, wel of 

niet geopend kunnen worden in aparte windows.  

Deze functionaliteit is ook programmeer technisch te realiseren. Filters of 

command handlers kunnen: 

 Windows openen en sluiten. 

 Bepalen welke inhoud toegankelijk is in het window. 

 Alle geopende windows sluiten. 

 Signalen controleren van events naar windows door middel van de nieuwe 

parameter WindowScope in het avSignalEvent method. 

 Switchen naar een nieuw window voor het tonen van een business object 

met behulp van de nieuwe optionele parameter TargetWindow in het 

avSwitch method. 

 Informatie doorsturen van en naar windows. 
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B. Favorites Folder 

Indien de ontwikkelaar dit toestaat, kunnen eindgebruikers nu hun eigen 

'Favorites' maken. Dit wordt een lijst van business objecten die ze het meest 

gebruiken. Een ontwikkelaar kan bepalen of er meerdere favorieten lijst zijn 

toegestaan. Gedacht hierbij kan bijvoorbeeld worden aan Normale Favorieten, 

Einde Maands Favorieten en Einde Jaars Favorieten. 

Applicaties met het Contains Favorites property geselecteerd kunnen sneltoetsen 

bevatten die zijn gekoppeld aan eindgebruikers favoriete business objecten. Om 

dit te bewerkstelligen kunnen eindgebruikers eenvoudig business objecten die zij 

veel gebruiken, slepen naar de applicatie waarbij dit property is geactiveerd. De  

actuele business objecten blijven in de applicatie waartoe zij behoren. 

 

U kunt bijvoorbeeld uw eigen Favorieten folder maken: 
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Door een applicatie te maken met de titel Favorites, waarbij het Contains 

Favorites property is geselecteerd:  

  

 

De favorieten informatie wordt opgeslagen in het virtueel clipboard van het 

Framework in de temp directory van de gebruiker. 

 

Deze nieuwe optie is alleen beschikbaar in de Windows omgeving. 

 

 

C. Aansturen navigatie binnen het Framework veranderd 

Het aansturen van de navigatie, waarbij kan worden gekozen tussen lijst, 

treeview of toolbar visualisatie, is veranderd. De buttons bovenin het scherm zijn 

verwijderd:   

  

  

En de buttons zijn vervangen door een drietal kleine icons aan de linkerkant van 

de status bar: 

  

 
De icons vertegenwoordigen de tree, list en drop-down button opties. De 

eindgebruiker kan nu door middel van een enkele klik op zo’n icon van 

visualisatie wijzigen.  
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D. Command Usage tab 

Dit nieuwe tabblad toont de business objecten, applicaties en Frameworks waarin 

het betreffende commando wordt gebruikt: 

 
 

7. Deployment 
Nieuwe secties in de VLF handboeken beschrijven alle mogelijke manieren van 

applicatie deployment. Planning sheets en check lists zijn hierbij aanwezig. 

 

 

8. Imbedded Interface Points 
Nieuwe IIP methoden in UF_SYSTM (of kopie) worden nu tegelijk uitgevoerd als 

het hoofd framework of tweede framework worden: 

a) geopend en klaar zijn om er iets mee te doen  

b) gesloten  

 

De nieuwe methoden hebben de naam avMAINWindowReady, 

avSECONDWindowReady, avCloseMAINWindow, avCloseSECONDWindow.  

De nieuwe avXXXXXWindowReady methoden worden geactiveerd bij a) het 

openen van he window, b) wanneer een gebruiker inlogt en connecteert naar een 

server en c) als alle Framework setup operaties zijn afgehandeld. Doelstelling 

hierbij is om bepaalde acties vanuit een enkel punt te kunnen afhandelen. Denk 

hierbij aan:  

     * Extra login details vragen (bijv. Selecteer een bedrijf).  

     * Setup informatie naar het virtuele clipboard verplaatsen.  

     * Naar een initiële applicatie, business object en of commando springen.  

 

In alle gevallen is een parameter #Continue voorhanden waarbij kan worden 

gecontroleerd of het window moet afsluiten of open moet blijven.  
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9. Uiterlijk 
 

A. Namen applicaties vet weergegeven  

Applicaties in de tree view (navigatie gedeelte) worden nu in vette tekst 

gevisualiseerd. 
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B. Alternatieve kleuren bij Instance Lists  

De instance lists regels kunnen nu in verschillende kleuren worden 

gevisualiseerd. 

 

Een alternatieve kleurstelling voor instance list regels kan worden aangestuurd: 

 
 

Door een aanpassing in de base style van de Visual Style van het business 

object: 
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10. RAMP - Screen Wrappers  
Een screen wrapper is een VL component dat over de onderliggende 5250 RAMP 

schermen ligt. Screen wrappers stellen u in staat om een geavanceerde GUI lag 

over de 5250 schermen te leggen, zonder daarbij veel tijd en geld te hoeven 

spenderen aan het analyseren, herschrijven en testen van alle business logica die 

er in is opgesloten. 

Een screen wrapper kan waarden uit 5250 schermen oppakken en deze op een 

compleet andere manier aan de gebruiker presenteren. Ook kan een screen 

wrapper input van de gebruiker accepteren en deze terugsturen naar de 5250 

schermen waarmee de 5250 transacties kunnen worden uitgevoerd.  

 

 

11. RAMP – Toegang tot Virtual Clipboard 
Informatie die door VLF filters en command handlers op het virtuele clipboard 

zijn geplaatst kunnen nu door RAMP scripts worden bijgewerkt. Dit vergroot 

aanzienlijk de mogelijkheid om tussen RAMP scripts en filters en command 

handlers informatie uit te wisselen. Deze nieuwe mogelijkheid kan zowel in VLF 

Web als in VLF Windows worden gebruikt.  

 

12. RAMP – Zelf Gedefinieerde Scripts  
Algemeen gebruikte RAMP script logica kan nu worden toegevoegd aan een 

algemene JavaScript file. Hiermee kan JavaScript logica eenvoudiger herbruikt 

worden.  
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13. RAMP - Newlook Function Key Bar  
De Newlook function key bar kan nu optioneel worden weergegeven in RAMP 

schermen. Dit is meestal wenselijk in pop-up windows. Er zijn enkele 

kantekeningen bij deze nieuwe mogelijkheid, dus lees eerst goed de 

documentatie voordat u hiervan gebruik gaat maken. 

 

14. RAMP - Multilingual Titels Buttons 
De titels die worden weergegeven bij RAMP buttons kunnen nu ook multilingual 

teksten weergeven. 

 

15. RAMP – Bericht bij Onbekend Scherm  
Het bericht dat verschijnt als een gebruiker een RAMP navigatie activeert vanuit 

een onbekend scherm is veranderd/verbeterd. Het bericht dat nu wordt 

verstuurd is voor een ontwikkelaard anders (technisch) dan voor een 

eindgebruiker (eenvoudiger, beter te begrijpen). Ook kan deze tekst nu door 

middel van een RAMP script worden aangepast naar ieder gewenst 

bericht/melding.  

 

16. RAMP – Verbeterde Afhandeling Onbekende 
Schermen  
Onbekende scherm navigaties geven veelal een bericht dat een scherm is 

geblokkeerd (unknown screen lock message). U kunt nu RAMP zo instrueren dat 

het als het ware kan gokken wat te doen om een onbekend scherm te doen laten 

verdwijnen, waardoor de navigatie van de eindgebruiker correct wordt 

afgehandeld. U RAMP applicatie kan bijvoorbeeld vele ongedefinieerde 

F4=Prompt pop-up windows bevatten die allen door middel van een F12=Cancel 

dienen te worden afgesloten. U kunt RAMP nu instrueren dat als een onbekend 

scherm wordt getoond (bijvoorbeeld een F4=Prompt window) het eerst een F12 

functietoets actie uitprobeert (om te zien of hiermee het window kan worden 

afgesloten) voordat het het scherm uitstuurt met de lock message.  

 

17. RAMP – Tonen van wijzigings Datum/Tijd/Gebruiker  
RAMP toont nu voor alle schermen en scripts de laatste wijzigingsdatum, tijd en 

gebruiker.   
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VLF en Vista 
 

Als u een VLF installatie uitvoert op een nieuw Windows Vista systeem dan kunt u 

problemen ondervinden met de RAD-PAD. RAD-PADs worden gebruikt tijdens het 

prototypen van filters en command handlers. Hierbij geeft u notities in, sleept u 

afbeeldingen naar een filter of command henadler, etc. RAD-PADs worden enkel 

door ontwikkelaars gebruikt, niet door eindgebruikers.  

 

Het probleem ontstaat omdat Microsoft is gestopt met het meeleveren van de 

DHTMLEDit Active-X control. 

Microsoft heft dit gedaan omdat de DHTMLEdit control een bron van security 

problemen veroorzaakte die niet te controleren bleek. Om deze security 

problemen op te lossen heeft Microsoft besloten om deze DHTMLEdit control 

gewoonweg niet meer bij Vista systemen mee te leveren. 

 

Om de RAD-PAD alsnog te kunnen gebruiken kan wel handmatig dit DHTMLEdit 

control in Vista worden geïnstalleerd. Er zijn MS instructies beschikbaar hoe dit te 

doen. 

Dit DHTMLEdit control is te downloaden via de MS site: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b769a4b8-48ed-

41a1-8095-5a086d1937cb&displaylang=en 

 

 

LANSA zal de RAD-PAD ook nog aanpassen. Binnenkort zal een hotfix 

beschikbaar zijn waarbij de DHTMLEdit control niet meer wordt gebruikt.    
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Uitrollen van VLF-Web 

applicaties 
 

Indien u problemen heft met het uitrollen van deployed VLF-WEB applicaties, de 

Administration Console, of include bestanden, ga dan op zoek naar een bestand 

met de naam VF_Server_Trace.dat. 

 

 Kijk op een iSeries look in de root van het IFS (waarbij rekening dient te 

worden gehouden dat de gebruiker geautoriseerd is om zaken weg te 

schrijven in de root van het IFS). 

 In Windows wordt dit bestand in de geïnstalleerde L4Web directory 

geplaatst. Gebruik gewoon de Zoek opdracht in Windows om anders dit 

bestand te lokaliseren. 

 

De inhoud van dit bestand bevat meestal informatie die te maken heeft met 

configuratie problemen. 

Indien u zo’n bestand kunt vinden, stuur deze dan mee naar support bij het 

melden van een probleem. 
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Geplande Ondersteuning  
Microsoft Vista van LANSA 
LANSA Software Geplande ondersteuningsdatum 

 

32-bit Windows Vista 

Controle dat de 32-bit LANSA ontwikkel omgeving en 32-bit LANSA ontwikkelde 

applicaties goed werken in 32-bit Windows Vista. 

 

64-bit Windows Vista 

Controle dat de 32-bit LANSA ontwikkel omgeving en 32-bit LANSA ontwikkelde 

applicaties goed werken in 64-bit Windows Vista. 

  

Support Status: Maintained (1) 

  

GA in LANSA Versie 11.4(2) 

  

Support Status: Confirmed 

  

Nadat Vista Service Pack #1 

beschikbaar is 

Noot:  

• (1) Er zijn enkele LANSA installatie problemen in Vista bekend. Zolang de  

status "Maintained" is, zal de LANSA installatie onder Vista enkele speciale 

instructies vereisen. 

• (2) Alleen LANSA Versie 11.4 en latere versies ondersteunen Vista. 

• (3) Alle referenties naar Vista hebben betrekking op de Windows Vista 

Business versie. 

 

De bovenstaande support Status is ook beschreven in het LANSA Supported 

Platforms document: Supported Versions: 

http://www.lansa.com/support/v11news/supportedversions.htm 

 

Status: Confirmed 

De configuratie is uitgebreid getest.  

Problemen vanaf dit punt worden behandeld zoals deze staan vermeld in het 

onderhoudscontract.  

Configuratie componenten zijn bij Technical Support aanwezig.  

Fouten worden opgelost en aangeleverd indien deze worden gemeld. 

 

Status: Maintained 

De configuration is nog niet voor de volle 100% getest, maar de verwachting is 

dat het goed zal gaan functioneren.  

Reacties op vragen en problemen kunnen soms wat op zich laten wachten.  

Configuratie componenten zijn bij Technical Support aanwezig.  

Fouten worden opgelost en aangeleverd indien deze worden gemeld. 

Software van derden die door LANSA wordt meegeleverd of die onderdeel van 

LANSA zijn (ASA, Crystal Reports, newlook en Mapforce) hebben dezelfde status 

als de standaard LANSA software. 
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Nieuwe 

LANSA 

Integrator 

versie 
 

EPC805 levert nieuwe zaken en correcties aan LANSA Integrator! 

 

 

 

Onderstaand enkele van de belangrijkste wijzigingen:  

 Aanpassingen om de nieuwe LANSA Integrator Composer modules te 

ondersteunen.  

 Een variëteit van gebruiks- en functionele verbeteringen aan de 

ontwikkelomgeving, inclusief een nieuwe Repository viewer waarmee de 

inhoud van de LANSA Repository kan worden weergegeven.  

 Verschillende performance verbeteringen waaronder een nieuwe JSM pool 

server voor het distribueren van de JSM workload over meerdere JSM 

instances op dezelfde machine of over meerdere machines.  

 Een variëteit van gebruiks- en functionele verbeteringen aan de XML en 

SOAP wizards en services.  

 Verbeteringen bij de PDF document service.  

 Een nieuwe JSON Wizard en een bijbehorende HTTPInboundJSONService 

voor het versturen van JSON (Javascript object notatie) berichten.  JSON 

is en kan in sommige applicaties worden gebruikt als een alternatief voor 

XML en andere formaten.  

 

De volgende nieuwe services zijn beschikbaar: 

 OpenLDAPService  

 XMLBindQueueService  

 HTTPInboundXMLBindService  

 HTTPInboundQueryService  

 SMTPMailAttachmentSignatureService  

 

 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juli 2007 pagina 15 
© LANSA 2007 

Welke Newlook versie moet ik 
gebruiken met het Visual 
LANSA Framework en RAMP? 
 

Vraag 
Gebruik ik de juiste versie van Newlook als ik Newlook V7 heb geïnstalleerd en 

EPC804? 

 

Antwoord 
Nee. EPC804 heeft Newlook Versie 8.0.1.10669 (gedateerd 14 maart 2007 of 

later) als vereiste – kijk voor meer informatie EPC804.htm: 

(http://www.lansa.com/support/notes/epc/epc804.htm) en de VLF RAMP guide 

bij het onderdeel "Install Newlook". 

 

In hoofdlijnen: 

EPC793 Visual LANSA Framework 

Newlook Versie 7, gedateerd  13 juni 2006 of later. 

EPC804 Visual LANSA Framework 

Newlook Versie 8.0.1.10669, gedateerd 14 maart 2007 of later. 

 

U kunt de laatste Newlook versie downloaden via de link in de RAMP handleiding 

of met behulp van deze link: 

www.lansa.com/products/newlookevaluation.htm 

Wees er vervolgens zeker van dat u alle benodigde licenties hebt om RAMP met 

Newlook te kunnen gebruiken. Overige details zijn beschreven in de VLF RAMP 

documentatie onder "Licensing Requirements". 
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U wilt een LIST 

ontvangen langer dan  

256 in een RDML 

functie 
 

Hoe kan ik een lijst ontvangen met een lengte groter dan 256 in JSM met behulp 

van een commando?  Dit is een algemene vraag die bij verschillende 

commando’s en services waarbij working lists worden doorgezonden en 

ontvangen steeds weer terugkomt. 

 

Oplossing 
De beste manier om dit te doen in RDML is om de receive functionaliteit op te 

splitsen. RDMLX functies hebben, om verschillende redenen, deze restricties niet. 

 

Onderstaand is uitgevoerd met de XMLPARSERSERVICE. Het is niet noodzakelijk 

om meerdere XSL's te hebben om grote lijsten te sturen en ontvangen. XSL's 

hebben niet de beperking betreffende grootte die lijsten in de RDML omgeving 

wel hebben. Dezelfde XSL kan hiervoor worden gebruikt. 

 

Voorbeeld: 

 

********** split 1  

CHANGE FIELD(#JSMCMD) TO('TRANSFORM XSL(INBOUNDORDER) 

SERVICE_LIST(LINENUM,PARTNUM,PARTDSC)')  

USE BUILTIN(JSM_COMMAND) WITH_ARGS(#JSMCMD) TO_GET(#JSMSTS 

#JSMMSG #WRKLSTX)  

EXECUTE SUBROUTINE(CHECK) WITH_PARMS(#JSMSTS #JSMMSG)  

 

********** split 2  

CHANGE FIELD(#JSMCMD) TO('TRANSFORM XSL(INBOUNDORDER) 

SERVICE_LIST(PARTAMT,PARTQTY)')  

USE BUILTIN(JSM_COMMAND) WITH_ARGS(#JSMCMD) TO_GET(#JSMSTS 

#JSMMSG #WRKLSTY)  

EXECUTE SUBROUTINE(CHECK) WITH_PARMS(#JSMSTS #JSMMSG) 
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De PDFDocumentService 
gebruiken om gegevens te 
schrijven naar een al bestaande 
PDF 
 

Hoe kan ik informatie toevoegen aan een al bestaand PDF 

document?  Het maakt hierbij niet uit hoe de PDF was 

aangemaakt. Het kan zijn aangemaakt door middel van een 

programma van derden of zelfs door LANSA Integrator zelf. Wat 

heb ik nodig om in een bestaand PDF document iets te 

vervangen/verbeteren/toe te voegen? 

 

 

Een tweetal zaken hebben hierop betrekking.  

  

1. De LANSA RDML functie wordt gebruikt om dynamische een veld te 

voorzien van een waarde. De waarde bevat een stuk tekst (statisch of 

dynamisch) die de gebruiker aan het PDF document wil hebben 

toegevoegd, bijvoorbeeld de naam van de klant. 

 

De RDML dient de volgende structuur te hebben 

================================ 

Definieer allereerst een lijst met de veld namen die te teksten bevatten die u in 

het PDF document wilt gebruiken. Deze lijst wordt uitgestuurd (exchange) in het 

ADD commando. 

 

DEF_LIST NAME(#OUTPUT) FIELDS((#SNAME)) TYPE(*WORKING)  

CHANGE FIELD(#SNAME) TO('My Company')  

 

Voeg het veld toe aan de lijst: 

ADD_ENTRY TO_LIST(#OUTPUT)  

 

Stel het ADD commando samen om een specifiek onderdeel in een sectie van het 

PDF document toe te voegen. Deze sectie van de PDF IMPORTEERT in feite al 

bestaande PDF document om vervolgens op een pagina van het PDF document 

de tekst toe te voegen. Zie de XML source bij punt 2. 

USE BUILTIN(JSM_COMMAND) WITH_ARGS('ADD CONTENT(MYCONTENT) 

SERVICE_LIST(SNAME)') TO_GET(#JSMSTS #JSMMSG #OUTPUT)  

EXECUTE SUBROUTINE(CHECK) WITH_PARMS(#JSMSTS #JSMMSG)  

================================ 

 

Opmerking: om de veld waarde correct door te sturen dient u het 

SERVICE_LIST keyword te gebruiken. 
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2. Het tweede onderdeel is de XML source waarbij het externe PDF document 

wordt geïmporteerd en verbeterd met wat extra tekst. 

 

================================ 

<content name="mycontent"> 

 

<text x1="382" y1="755" width="150" height="60" style="text-modern" 

border="" align="left" leading=""> 

 

<phrase style="standard" options="na" value="{SNAME}"/> 

 

<phrase style="standard" options="na">Phone: 8907 1111</phrase> 

 

<phrase style="standard" options="na">Fax: 1223 9999</phrase> 

 

</text> 

 

</content> 

================================ 

 

Opmerking: In bovenstaande XML source worden een 3-tal instances van de 

nieuwe tekst toegevoegd. De eerste regel voegt de inhoud van een veld toe 

vanuit de LANSA functie (veld SNAME).  Dit is een soft waarde. De volgende twee 

regels zijn letterlijke toevoegingen. Het is hard-coded opgenomen in de XML. 
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Een *EPCCHK fout bij het 
gebruik van *JOB *JOB als 
Translation Tables in VLF 
 

De standaard vertaal tabel waarden voor een RDMLX partitie in het Visual LANSA 

Framework van EPC804 bevatten nu *JOB *JOB. Dit is zichtbaar in het Server 

definitie window. Zoals gedocumenteerd, in het "Whats New" onderdeel van de 

Visual LANSA Framework documentatie bij EPC804, hebben deze warden alleen 

betrekking op een RDMLX partitie. 

 

Indien u handmatig de vertaal tabel waarden van een RDML partitie zet op *JOB 

*JOB, dan wordt u wellicht geconfronteerd met onderstaand window bij het 

starten van het Framework in SuperServer mode: 

 
Voor deze situatie is dit een misleidende melding.  

 

Oplossing 
Wijzig beide waarden (van de vertaal tabellen) in het VLF Server definitie window 

terug naar hun originele waarden (QEBCDIC en QASCII voor een Engels 

systeem). Sla de wijzigingen op en herstart het Framework. 

 

Opmerking: Mocht u ooit bovenstaande melding krijgen, bekijk dan eens goed 

de joblogs op de server. Hier staat veelal in detail waarom de melding is 

verstuurd. Onder normale omstandigheden geeft deze melding aan dat er een 

verschil in EPC niveau is tussen de client en de server omgeving. In de meeste 

gevallen is dit het probleem. In sommige gevallen echter kan de melding 

misleidend zijn. Deze misleidende EPC check foutmelding wordt gecorrigeerd in 

een toekomstige versie van LANSA. 
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WAMs – Bekende oorzaken bij 
“Unrecoverable Error Occurred” 
 

Symptomen 
WAM applicaties lopen fout en bevatten fout berichten waarin zich de volgende 

tekst bevindt: 

UNRECOVERABLE ERROR OCCURRED 

 

Er zijn vele soorten verschijningsvormen van deze fout en verschillende oorzaken 

liggen hieraan ten grondslag.  

 

Onderstaand enkele oorzaken die met deze fouten hebben te maken! 

 

1. 

Unrecoverable error occurred while executing the Webroutine 

 

Melding: Failed to connect to the LANSA System assigned to Handle request from 

Web server “hostname:port” (Configuration ”port” has been used) with error 

code 14 (ERR_LCO)! Message index:<N/A> 

 

Mogelijke oorzaak: 

 LANSA Listener is niet actief.  

 Het wachtwoord van de gebruiker is verlopen.  

 Systeem IP adres setup is incorrect.  

 Wees er zeker van date en firewall niet mogelijk alle poorten blokkeert.  

 

 

2. 

Unrecoverable error occurred at 

WpiSystemManager::ProcessLansaWebRequest 

 

Melding: Failed to connect to the LANSA System assigned to handle request from 

Web server "localhost:80" (Configuration "80" has been used) with error code 

14 (ERR_LCO)! Message index:<Not specified> 

 

Mogelijke oorzaak: 

 Controleer of de systeem configuratie details in de Web Administrator 

correct zijn.  

 Controleer of het lroute.dat pad correct is.  

 Herstart (in Windows) de IIS en WWW services. 

 Wees er zeker van dat de gebruiker de juiste bibliothekenlijst en/of 

taakbeschrijving (op de iSeries) heeft.  

 Het wachtwoord van de gebruiker is verlopen.  
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3. 

Unrecoverable error occurred at 

WpiSystemManager::ProcessLansaWebRequest 

 

Melding: Failed to connect to the LANSA System assigned to Handle request from 

Web server “hostname:port” (Configuration ”port” has been used) with error 

code 10003 (ERR_CLASS_SPEC)! Message index: <Not specified> 

 

of 

 

Unrecoverable error occurred while processing the Web request 

 

Melding: Failed to access the application server. Message index:<N/A> Further 

Information: CM_UNSUCCESSFUL 

 

Mogelijke oorzaak: 

 Controleer of er een Code page in de Web Administrator is opgegeven voor 

een Windows backend systeem. Deze parameter dient alleen maar te 

worden opgegeven als richting een iSeries machine wordt 

gecommuniceerd.  

 

 

4. 

Unrecoverable error occurred at 

WpiSystemManager::ProcessLansaWebRequest 

 

Melding: No LANSA System has been assigned to handle request from this Web 

server! Message index: <Not specified> 

 

Mogelijke oorzaak: 

 Wees er zeker van dat alle systeem configuratie details in de Web 

Administrator correct zijn.  
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Cascading Style 

Sheets en WAM’s 
CSS levert een krachtig tool om het uiterlijk en gedrag van list en grid controls te 

beïnvloeden. Dit artikel legt uit hoe u uw eigen CSS stylen aan een WAM kunt 

koppelen en hoe u de CSS kunt gebruiken om de standaard verschijning van lists 

en grids te kunnen beïnvloeden. 

 

U eigen CSS toevoegen 
De Standard Style weblet lever teen tweetal manieren om uw eigen CSS 

stylesheets toe te voegen aan uw WAM’s: theme_css_filename en css_files. 

 

Theme_css_filename is bedoeld als de hoofd CSS file van uw WAM en wordt 

onmiddellijk geladen na std_styles.css. Std_styles.css levert alle standaard stijlen 

die nodig zijn om de door LANSA meegeleverde weblets correct te kunnen 

uitvoeren. Uw eigen theme CSS wordt vervolgens over de std_style.css heen 

geladen. Het is dus niet nodig dat uw theme CSS alles bevat wat zich ook in 

std_style.css bevindt. Het bevat enkel de stijlen en kenmerken die u wilt 

wijzigen. 

 

De class .std_menutop_bg bijvoorbeeld (standaard achtergrond van het bovenste 

gedeelte van het menu) is std_style.css gedefinieerd als: 

.std_menutop_bg 

{ 

background-color: #7db0e5; 

height: 20px; 

} 

 

Deze zelfde class is gedefinieerd in de style sheet theme_grass.css. 

.std_menutop_bg: 

{ 

background-color: #e6e6dc; 

border-bottom: 1px solid #cbcbb8; 

} 

 

Het theme_grass.css bevat een gewijzigd property en een nieuwe. De combinatie 

van deze twee stijlen resulteert effectief in een volgend stijl: 

.std_menutop_bg 

{ 

background-color: #e6e6dc; 

height: 20px; 

border-bottom: 1px solid #cbcbb8; 

} 
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Hierna wordt alles geladen wat zich in de css_files bevindt. De css_files property 

bevat  een comma delimited lijst van bestandsnamen een haalt deze in 

opgegeven volgorde binnen. Dit zorgt voor een mechanisme om bijvoorbeeld 

stijlen van derde partijen te kunnen gebruiken of om per webroutine stijlen te 

kunnen aanbrengen. 

 

Om dus uw eigen stijl te maken maakt u een nieuwe CSS file en voegt deze toe 

aan uw layout of Webroutine door het op te geven bij het theme_css_filename of 

css_files property. Wijzig nooit het std_styles.css bestand. 
 
 

 

CSS gebruiken bij een Grid 
Door middel van een CSS kunt u ook het uiterlijk en gedrag van lijsten en grids 

controleren. Om het effectief te kunnen gebruiken dient u eerst te begrijpen hoe 

de grid is opgebouwd. Als u Internet Explorer 7 gebruikt, download dan de gratis 

Developer Toolbar vanaf de Microsoft web site. 

Tools als deze zijn essentieel bij het begrijpen hoe uw pagina is opgebouwd. 

 

Onderstaand een standaard grid die de ljist EMPLIST visualiseert. Het bevat de 

kolommen EMPNO, GIVENAME, SURNAME, ADDRESS1 en PHONEHME. Het 

onderste gedeelte van het window is de Developer Toolbar en toont hoe de grid 

is opgebouwd: 
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Hier een andere manier om dezelfde informatie te bekijken: 

 
 

Enkele aandachtspunten: 

• Iedere grid is omwikkeld door een DIV met de class “gridname_wrap”. 

Voor een standaard lijst wordt gridname als naam voor de lijst gebruikt. 

Het grid omhulsel (wrapper) regelt de grootte en positie van de en plaatst 

waar nodig scrollbars. 

• In een lijst worden de regels om en om voorzien van een andere class, 

“list-o” en “list-e”. In een grid worden hiervoor de property namen 

odd_row_class en even_row_class gebruikt (“odd_row” en “even_row” zijn 

de standaarden). 

• Cellen van een tabel krijgen de naam van de kolom als class naam. 

Hiermee kunnen specifieke stijlen aan een kolom worden gekoppeld. 

• Invoer velden krijgen een class dat het data type van het veld 

vertegenwoordigd. Velden van het type alpha, char of varchar worden, 

afhankelijk of het invoer is of niet, “text”, “utext” of “ltext”. Velden van het 

type packed, signed, integer, float, date, time of datetime krijgen de class 

naam “number”. Boolean velden worden “ltext” en alle andere velden 

worden “text”. 
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Om alles goed te kunnen begrijpen kunnen we het beste even kijken naar enkele 

voorbeelden. 

 

Voordat u begint maakt u eerst een nieuwe .css file, plaatst deze in uw styles 

directory, en voegt deze door middel van het css_files property toe aan uw 

layout: 
 

 
 

Laten we eens kijken hoe de alternatieve kleuren in de regels worden geregeld. 

De volgende twee stijlen definiëren de oneven en even regel classes in een 

standaard lijst: 

tr.list-o 

{ 

background: #eeeeee; 

color: black; 

} 

tr.list-e 

{ 

background: #fffff4; 

color: black; 

} 

 

Om deze te vervangen door uw eigen kleuren dient u deze eenvoudigweg 

opnieuw t5e definieren in uw eigen style sheet. Bijvoorbeeld: 

tr.list-o 

{ 

background: red; 

color: white; 

} 

tr.list-e 

{ 

background: blue; 

color: white; 

} 
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Dit zal het resultaat zijn: 

 

 

U merkt wellicht op dat de tekst zwart is, ook al is deze (color; white;) 

gedefinieerd als wit. Dit komt omdat invoer velden altijd een standaard kleur 

zwart hebben. Als dit een niet te wijzigen lijst zou zijn zou bovenstaande prima 

zijn, omdat de meeste HTML elementen de kleur waarde erven van hun parent. 

Maar de INPUT zorgt voor zijn eigen standaard en negeert de kleur die bij de 

parent is opgegeven. Een stijl regel als deze lost dat probleem op: 

tr.list-o input, 

tr.list-e input 

{ 

color: white; 

} 

 

Dit zegt in feite dat de kleuren van gegevens die worden ingegeven binnen een 

TR met de class “list-e”, wit moeten zijn. 

 

Bovengedefinieerde stijlen sturen alle lijsten aan op iedere pagina die css file 

gebruikt. Indien u een enkele lijst wilt aansturen, dan dient u meer gedetailleerd 

te zijn. Als u terug kijkt naar de structuur van de grid dan kunt u zien dat de 

TABLE een id heeft die gelijk is aan de naam van de lijst. 
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Onderstaand voorbeeld toont hoe het uiterlijk van enkel de EMPLIST lijst kan 

worden beïnvloed. Het is een niet te wijzigen lijst met een achtergrond kleur, 

waarbij iedere regel dezelfde kleur heeft: 

#EMPLST 

{ 

background-color: #F5E56C; 

} 

#EMPLST tr.list-o, 

#EMPLST tr.list-e 

{ 

background-color: transparent; 

} 

 
 

De class voor de veldnaam maakt het mogelijk om sturing te geven aan 

specifieke kolommen. In onderstaand voorbeeld wordt de achtergrondkleur van 

de EMPNO kolom aangepast: 

 

#EMPLST .EMPNO { 

background-color: #6C93F5; 

} 

 
 

Indien u bovenstaande opmaak niet wilt koppelen aan de kolomkop, dan kunt u 

de opdracht als volgt verfijnen: 

#EMPLST TBODY .EMPNO { 

background-color: #6C93F5; 

} 
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Nu bent u aan de beurt. Zolang u maar een eigen gemaakte CSS over de 

standaard CSS file heen legt kunt u niets verkeerds doen en bent u vrij om te 

experimenteren. Hier volgen nog enkele aandachtspunten. 

 

 Indien u nog niet veel met CSS heft gedaan, bekijk dan eens de volgende 

tutorials: www.w3schools.com. 

 De volgende artikelen hebben ook betrekking op CSS: 
http://www.456bereastreet.com/archive/200509/css_21_selectors_part_1/ 

 In geval van een conflict zal de stijl die het best gedefinieerd is de 

voorrang krijgen boven de ander. De standaard stijl voor de cel van een 

grid bijvoorbeeld is gedefinieerd met “.std_grid tbody td”. Het vervangt 

alle onjuist gedefinieerde properties met “.std_grid td”. Als een stijl dus 

niet naar verwachting werkt, definieer het dan meer specifiek. 

 Met uitzondering van de eerder getoonde tr.list-o en tr.list-e stijlen starten 

de standaard selectors voor de meeste grid gerelateerde stijlen met de 

std_grid class selector. Dit maakt het eenvoudiger om ze te vinden in de 

CSS file en verminderd de kans op conflicten met stijlen die ergens anders 

worden gebruikt (de tr.list-o en tr.list-e zijn vanwege gebruik in 

voorgaande versies gedefinieerd). 
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Nieuwe X_RUN 

printer opties  
 

EPC800 komt met nieuwe X_RUN printer opties! 

 

 

WPPN (Windows Printing Printer Name) 
 

Specificeer de volledige printernaam. Bij het opgeven van een netwerk printer 

dient de domein naam ook te worden opgegeven. Syntax hierbij is 

WPPN=\\domein\printer name. Bijvoorbeeld, WPPN=\\mijndomein\Epson Stylus 

COLOR 900. De LIST_PRINTERS BIF geeft de vereiste volledige printernaam 

terug die bij deze parameter nodig is. Deze parameter geeft niet de warden door 

van een server systeem. Bij het printen vanaf een server in een client/server 

omgeving, kunt u een lijst van printers ontvangen die op de server zijn 

gedefinieerd door een functie aan te roepen op de server die de builtin functie 

LIST_PRINTERS BIF gebruikt. De geselecteerde naam van de printer kan, bij het 

starten van de server print functie, naar de server worden teruggestuurd. 

 

Voorbeeld: 
 
*************************************************** 
** CLIENT SIDE FORM 
*************************************************** 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CLIENTHEIGHT(240) CLIENTWIDTH(492) 
HEIGHT(267) LEFT(378) TOP(238) 
 
* DEFINE_COM commands appear here to define controls on dialog. 
 
DEF_LIST NAME(#PRNLIST) FIELDS(#PRN_NAME #PRN_LOC) TYPE(*WORKING) 
 
EVTROUTINE handling(#com_owner.Initialize) 
SET #com_owner caption(*component_desc) 
 
USE BUILTIN(SET_SESSION_VALUE) WITH_ARGS(USER MyUserid) 
USE BUILTIN(DEFINE_ANY_SERVER) WITH_ARGS(MYSERVER Server1 Y) 
TO_GET(#STD_CMPAR) 
USE BUILTIN(CONNECT_SERVER) WITH_ARGS(MYSERVER 'MyPassword') 
TO_GET(#STD_CMPAR) 
USE BUILTIN(CALL_SERVER_FUNCTION) WITH_ARGS(MYSERVER GETPRNS Y Y 
#PRNLIST) TO_GET(#STD_CMPAR) 
 
SELECTLIST NAMED(#PRNLIST) 
ADD_ENTRY #LTVW_1 
ENDSELECT 
 
CHANGE FIELD(#DEPTMENT) TO(FLT) 
 
ENDROUTINE 
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EVTROUTINE HANDLING(#PHBN_PrintEmplistD.Click) 
 
EXCHANGE FIELDS(#DEPTMENT #PRN_NAME) OPTION(*ALWAYS) 
 
USE BUILTIN(CALL_SERVER_FUNCTION) WITH_ARGS(MYSERVER SRVEMPL Y Y) 
TO_GET(#STD_CMPAR) 
 
ENDROUTINE 
 
END_COM 
 
*************************************************** 
** SERVER SIDE FUNCTION 
*************************************************** 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) RCV_LIST(#PRNLIST) 
DEF_LIST NAME(#PRNLIST) FIELDS(#PRN_NAME #PRN_LOC) TYPE(*WORKING) 
USE BUILTIN(LIST_PRINTERS) WITH_ARGS(A) TO_GET(#PRNLIST #STD_CMPAR) 
 

 

WPPS (Windows Printing Setup File) 
 

Geef het bestand op (inclusief het volledige pad) dat de printer settings bevat. 

Deze settings worden gebruikt om de settings te initialiseren in de printer 

dialoog. Als dit dialoog window niet wordt getoond worden automatisch deze 

settings naar de printer gestuurd. Als WPPS niet wordt opgegeven, dam worden 

de standaard settings van de printer gebruikt. Indien WPPS wel is opgegeven dan 

worden de standaard printer settings alleen gebruikt voor die parameters die niet 

zijn gespecificeerd. 

 

Er kan op ieder gewenst moment een nieuw printerbestand worden gemaakt, 

waarmee gebruikers dus verschillende settings voor verschillende print taken 

kunnen gebruiken, zonder dat daarbij iedere keer de printer dialoog getoond 

hoeft te worden.  

Deze parameter wordt niet doorgegeven naar een server systeem. Wordt geprint 

op een server vanuit een client/server omgeving dan kan de bestandsnaam 

worden doorgegeven aan de server bij het aanroepen van de print functie. Als 

alternatief kan de naam van het bestand worden opgegeven in de server functie 

zelf.  

 

De volgende printer settings kunnen worden opgegeven. Sommige settings zijn 

niet relevant voor gekozen printer. Settings die niet relevant zijn worden door de 

printer genegeerd.  

 

 

1. PGOR= Page Orientation 
 

Waarde Omschrijving 

P Portrait 

L Landscape 
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2. DPXP= Duplex printing 
 

Waarde Omschrijving 

N Normal (nonduplex) 

H Duplex over horizontal (flip over the long edge of the page) 

V Duplex over vertical (flip over the short edge of the page) 

 

 

3. COLR= Color printing 
 

Waarde Omschrijving 

C Colour 

M Monochrome 

 

 

4. COPY= Number of copies 
 

 

5. PSIZ= Paper Size 
 

Waarde Omschrijving 

LETTER Letter, 8 ½ by 11-inches 

LEGAL Legal 8 ½ by 14 inches 

A4 A4 sheet, 210 x 297 millimeters 

A3 A3 sheet, 297 by 420 millimeters 

xxx xxx is een numerieke waarde door de Microsoft Visual C runtime 

omgeving gedefinieerd en vertegenwoordigd de paper size. De  

complete lijst van waarden kan worden verkregen via de Microsoft 

MSDN bibliotheek: 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/intl/nls_Paper_Sizes.asp. Als alternatief kunnen printer sepcifieke 

waarden worden ontvangen (zie einde dit artikel). 

 

 

6. PSRC= Paper Source 
 

Waarde Omschrijving 

A Auto 

L Lower tray 

M Middle tray 

xxx xxx is een numeriek printer specifieke waarde. Zie einde van dit artikel. 
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7. QLTY= Print Quality 
 

Waarde Omschrijving 

H High 

M Medium 

L Low 

D Draft 

xxx xxx is een numeriek printer specifieke waarde die het aantal dots per 

inch (DPI) aangeeft. Zie einde artikel voor printer specifieke waarden. 

 

 

8. COLL= Collation 
 

Waarde Omschrijving 

Y Vergelijk bij het printen meerdere exemplaren 

N Vergelijk niet bij het printen meerdere exemplaren 

 

 

9. PTYP= Paper Type 
 

Waarde Omschrijving 

P Plain paper 

G Glossy paper 

T Transparent film 

xxx xxx is een numeriek printer specifieke waarde. Zie einde van dit artikel. 
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10. FNAM= Form Name 
 

Onderstaand instructies om printer specifieke waarden te kunnen 

gebruiken/ontvangen. 

 

Printer specifieke waarden kunnen verkregen worden door de applicatie te 

starten met de WPPD=E waarde en de trace settings ITRO=Y ITRL=9 en ITRM te 

vullen met een waarde hoog genoeg om de trace informatie vast te leggen.  

 

De waarden die door de printer dialoog worden teruggestuurd worden vastgelegd 

in de trace file. Alleen waarden die relevant zijn voor de huidige printer worden 

vastgelegd. Open de trace file en zoek naar het onderdeel "Printer Details". 

 

Hier volgt een voorbeeld van de trace output:  

MESSAGE        : Printer Details for  \\syd1\HP LaserJet 4050 Series 

MESSAGE        : Printer Details...  PGOR=1 DPXP=1 COLR=2 COPY=2 PSIZ=9 

PSRC=2 QLTY=600 

 

Voorbeelden van een printer setup bestand:  

Voorbeeld 1: 

PGOR=P 

DPXP=V 

COPY=4 

Voorbeeld 2: 

PGOR=L 

DPXP=N 

COLR=C 

PSIZ=33 
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Nieuwe LIST_PRINTERS BIF 
 

EPC800 levert een nieuwe BIF genaamd LIST_PRINTERS. 

 

Maak, om deze BIF te testen, de volgende twee nieuwe velden aan in de LANSA 

Repository: 

PRN_NAME,  Alfanumeriek 256 

PRN_LOC, Alfanumeriek 1 

 

 
 

Kopieer onderstaande source in een nieuw form en compiler het form: 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CLIENTHEIGHT(306) CLIENTWIDTH(492) 
LEFT(693) TOP(255) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_LTVW) NAME(#LTVW_1) COLUMNBUTTONHEIGHT(20) 
COMPONENTVERSION(2) DISPLAYPOSITION(1) FULLROWSELECT(True) HEIGHT(118) 
LEFT(32) PARENT(#COM_OWNER) SHOWSORTARROW(True) TABPOSITION(1) TOP(35) 
WIDTH(393) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_LVCL) NAME(#LVCL_1) DISPLAYPOSITION(1) 
PARENT(#LTVW_1) SOURCE(#PRN_NAME) WIDTH(67) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_LVCL) NAME(#LVCL_2) DISPLAYPOSITION(2) 
PARENT(#LTVW_1) SOURCE(#PRN_LOC) 
 
Evtroutine Handling(#com_owner.Initialize) 
Set Com(#com_owner) Caption(*component_desc) 
Def_List Name(#PRNLIST) Fields(#PRN_NAME #PRN_LOC) Type(*WORKING) 
Use Builtin(LIST_PRINTERS) With_Args(A) To_Get(#PRNLIST #STD_CMPAR) 
Selectlist Named(#PRNLIST) 
Add_Entry To_List(#LTVW_1) 
Endselect 
Endroutine 
End_Com 
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LANSA Benelux User 

Conference 
Haal het maximale uit LANSA Versie 11 
 

Van 21 tot en met 25 mei dit jaar hebben wij voor onze bestaande klanten een 

volledige week georganiseerd waarbij door middel van Lab sessies en 

theoretische uitleg allerlei actuele LANSA onderdelen de revue passeerden. 

Geheel kosteloos werden gedurende een hele week onze klanten bestookt met 

allerlei informatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het doel van deze week was om bestaande klanten te overtuigen van de kracht 

van de huidige LANSA versie. Verschillende klanten werken al wel met deze 

nieuwe versie maar zijn zich veelal niet bewust wat er allemaal mee mogelijk is. 

Weet je dat eenmaal, dan is de kans ook groter dat je een nieuwe techniek in je 

organisatie gaat toepassen. 

 

De week vond plaats in het voetbalstadion van FC Utrecht. Een hele speciale 

omgeving waarbij alles tot in de puntjes werd verzorgd, wat ook terug te zien 

was in de ingevulde evaluatie formulieren. 

Gedurende deze week waren zo’n 35 personen van allerlei LANSA klanten 

aanwezig. Iedereen was na afloop bijzonder positief en de overgedragen kennis 

werd zeer op prijs gesteld. 
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De volgende labs zijn deze 5 dagen georganiseerd: 

 Visual LANSA & OO 

 LANSA Client 

 WAM Introduction 

 WAM Intermediate 

 Integrator XML 

 Integrator Web Services 

 Integrator SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de labs werden ook de volgende onderdelen behandeld en besproken: 

 Deployment Intro 

 Architectuur & Productivity 

 RAMP 

 Code Assistant 

 Integrator tips 

 Client/Server concepts 

 LANSA versie 11.4 
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Identificeer welke XSLT 
Processor wordt gebruikt bij 
WAM’s op een iSeries 

 

Het is soms noodzakelijk of het kan in sommige gevallen handig zijn te weten 

welke XSLT processor wordt gebruikt in uw WAM applicaties. Om dit te 

identificeren kan in uw XSLT stylesheet het volgende worden toegevoegd: 

<table> 

<tr> 

<td>XSLT Processor:</td> 

<td><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')" /></td> 

</tr> 

</table> 

 

iSeries: 
Als u vervolgens een joblog van de LWEB_JOB op de iSeries hebt om te kijken 

welke XSLT processor is gebruikt, ga dan op zoek naar het bericht voor de PASE 

startup: 

1. ILE XSL4C = Geen bericht.  

2. Apache Xalan = PASE started (no bit mode details in 2nd level message). 

Dit refereert aan V11.0 GA.  

3. libxslt = PASE started in 32-bit mode. 

4. Apache Xalan = PASE started in 64-bit mode. 

 


