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Wat is nieuw in LANSA Versie 11 Service Pack 4? 
 

1. Performance 
Deze versie bevat aanzienlijke performance verbeteringen. De verbeterde performance heft 
betrekking op database toegang, berekeningen, aanroep van functies, virtual code derivation 
en WAM’s. 

 Database Toegang en Afhandelingen 
De toegang tot de database en de afhandelingen ervan zijn aanzienlijk sneller. Door 
deze verbeteringen is het nu beter om het SELECT commando toe te passen, waar u 
voorheen wellicht SELECT_SQL gebruikte. 

  

 Aanroep van RDML Functies 
De aanroep van RDML functies is in deze versie aanzienlijk sneller. 

  

 WAM’s uitvoeren 
Inline lists zijn geïntroduceerd om WAM’s (Web Application Module) te versnellen. De 
XSLT transformatie bij inline lists vindt plaats tijdens de ontwerp fase. Alle weblet 
properties die tijdens de aanmaak van de WAM kunnen worden aangebracht worden 
ontbonden en speciale extension elementen en functies worden gebruikt om WAM’s 
in staat te stellen runtime warden te gebruiken waar nodig. 
(Voor Framework gebruikers: als u de WAMTRANS=C optie gebruikt dan dient u 
geen inline lists te gebruiken. Meer details hierover in de Framework Guide). 
De standaard weblets zijn herontworpen of vervangen door een Versie 2 weblet. 
Session data persistence wordt nu ook beter afgehandeld. 
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 Wiskundige Expressies 
De performance van wiskundige expressies is verbeterd. 

   

 Assignments en Expressies 
De performance van assignments en expressies is verbeterd. 

  

 Virtual Code Derivation 
In deze versie is de afhandeling van virtual code derivation aanzienlijk versneld. 

 

  

2. Visual LANSA IDE (Integrated Development Environment) 
Er zijn enorm veel verbeteringen aangebracht aan de Visual LANSA IDE waardoor het 
ontwikkelen van applicaties nog sneller en eenvoudiger gaat. 
 

 Integratie van WAM XSL Editor in de IDE 
De XSL Editor is nu volledig geïntegreerd in de Visual LANSA Editor. 

 
�  Geïntegreerde Werk Omgeving 

In de editor kan nu met WAM’s worden gewerkt als met ieder ander LANSA object. U 
heeft constante toegang tot de LANSA Repository, waarbij kan worden gewerkt in 
een flexibele visuele ontwikkelomgeving met tal van productiviteitsvoordelen. 
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Er is bijvoorbeeld geen noodzaak meer om, bij het ontwikkelen van uw web pagina, 
te switchen tussen de RDMLX Source view en de Web Design view omdat u nu 
velden kunt verslepen van de LANSA Repository en ze los kan laten als velden of 
lijsten op zowel uw Web Design tab of de Webroutine Output tab. De webroutine's 
web_map wordt ook dan automatisch bijgewerkt. 
 
Technology Service Providers zijn nu ook volledig geïntegreerd in de LANSA Editor 
en ze kunnen ingechecked en uitgechecked worden in de server Repository.  

 
 

�  Ontwerp en Compilatie 
U heeft nu meer vrijheid en controle over de meeste WAM ontwikkel activiteiten. Het 
is nu bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk om de build en compilatie van uw WAM uit 
te voeren voordat u kunt beginnen met het starten van het ontwerpen van het uiterlijk 
van uw web page. Als u nu tevreden bent met uw ontwerp kunt u starten met het 
coderen van de RDMLX logica.    
 
U heeft nu ook de volledige controle wanneer de XSL wordt gegenereerd. U kunt nu 
bijvoorbeeld de XSL hergenereren voor een enkele webroutine, waarmee de XSL van 
mogelijk andere aanwezige webroutines ongemoeid wordt gelaten: 
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�  Details Tab 
Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht aan het Details tab van een WAM. 
Meest belangrijk en handig nu is dat  er geen noodzaak meer is om quotes rondom 
waarden te plaatsen in de Details tab. Voor de wat meer ervaren ontwikkelaars: een 
XPath Entry Editor is nu beschikbaar: 

 
 

De meeste waarden beschikken nu over prompters: 
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�  Preview Tab 

De Preview is nu een volledig eigen LANSA tab en is niet langer samen 
gevisualiseerd met de Design tabs bij een Webroutine of Weblet: 

 

 
 

Om de preview te tonen klikt u op de Preview button  in de tool bar of u kiest een 
webroutine in de Web Designs tab, gebruikt uw rechtermuis en selecteer Preview in 
het popup menu: 
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�  Webroutine en Compilatie 

De nieuwe Webroutine Output tab is een directe werkomgeving waar u in detail kunt 
werken met web_maps zonder daarbij uw web pagina te beïnvloeden.  
U kunt velden vanuit de LANSA Repository verslepen naar de Webroutine output, 
deze aanpassen (lijsten en web_maps) om vervolgens uw velden en lijsten naar het 
design te verslepen. 

 
 

�  Nieuwe Webroutine Dialoog 
U kunt nu heel eenvoudig met behulp van de nieuwe Webroutine dialoog, nieuwe 
webroutine’s maken: 

 
U kunt, bij gebruik van dit dialog window, voor nieuwe webroutines automatisch XSL 
genereren voor iedere aanwezige Technology Service Providers. 
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�  URL’s Testen 

XSL opties zijn nu beschikbaar in het LANSA Settings dialoog window. 
Met behulp van deze dialoog kunt u bijvoorbeeld de URL’s testen (Base URL, 
Application Base URL en Web Service Base URL): 

 

U kunt dit dialoog starten door middel van de Settings optie van het Options menu. 

 
�  Snellere Start Tijden 

Voor het sneller starten van Web Designs is er nu een optie beschikbaar in het XSL 
Settings dialoog window. Hiermee kunt u regelen dat test data voor lijsten en velden, 
NIET in het XML document wordt opgeslagen: 
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�  Ondersteuning Internet Explorer V7.0 
De LANSA Editor ondersteunt nu Internet Explorer V7.0. 

 
 

 Templates, Tasks, Security en System Information 
Templates, tasks, security settings en system information kunnen nu vanuit de IDE 
onderhouden worden. 

 
�  Templates 

Templates kunnen nu vanuit de IDE onderhouden worden: 
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�  Tasks 

Tasks kunnen nu vanuit de IDE worden aangestuurd: 

 
 
 
�  Security Settings (voorheen Object maintenance) 

Voor het benaderen van security settings van een object kunt u uw rechtermuis 
gebruiken en kiezen voor Security Settings in het getoonde popup menu: 
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In het Security Settings window kunt u  security details van een object bekijken en 
mogelijk aanpassen: 

 
 
 

�  System Information 
Om te werken met de system information in de IDE kunt u de System Information 
optie starten in de Repository tab, uw rechtermuis gebruiken om vervolgens Open te 
kiezen in het getoonde popup menu: 
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U kunt ook de System Information optie kiezen in het File menu van de editor: 

 

 
Afhankelijk van het systeem waarmee u werkt kunt u de systeem gegevens 
onderhouden (Independent Server installatie) of alleen maar bekijken (Slave Server 
installatie): 
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 Text Search in de source code 
De Text Search optie maakt het mogelijk om in alle LANSA LANSA Source code in 
de Repository op zoek te gaan naar opgegeven string. Starten kan door middel van 
de Text Search button in de toolbar: 

 
  
In de Text Search window kunt u de object types selecteren waarin u wilt gaan 
zoeken met daarbij (optioneel) een gedeeltelijke naam voor de objecten, met daarbij 
de tekst waarna u op zoek bent: 

 
  
Het resultaat van de zoekopdracht wordt weergegeven in de Text Search tab. (Dit 
tabblad, bij gebruik van de standaarden, wordt zichtbaar rechts onderin het scherm. 
Bij het klikken op een item in de lijst wordt bijbehorende source code zichtbaar in de 
Source tab: 
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 Impacts en Afhankelijkheden 
 

�  Object Cross-References 
Het is mogelijk om cross-reference informatie zichtbaar te maken voor een object in 
de Repository tab. Met behulp van uw rechtermuis kunt u de Cross-References optie 
selecteren in het pop-up menu: 

 
  

De getoonde informatie bevat een “two-way” afhankelijkheid (welke objecten gebruikt 
dit object en wat zijn de objecten die dit object gebruiken, inclusief de reden: 
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�  Check-in Afhankelijkheden 
Bij het inchecken van objecten kunt u nu de References button gebruiken, waarmee 
gerelateerde objecten ook direct kunnen worden ingecheckt: 

 
 

 
De Local Cross References dialoog toont u gerelateerde objecten. Door middel van 
de Add for check-in button kunnen ze aan de checkin lijst worden toegevoegd: 
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�  Auto-complete Verbeteringen 
Bij het werken met de auto complete optie kunt u nu kiezen om dit via een inline 
verwerking te laten plaatsvinden of in een prompter.  

 
Inline auto complete vult de regel automatisch aan terwijl u typt: 

 
   

Als alternatief kunt u autocomplete instellen werkend met een prompter: 

 
   

De auto-complete optie is in te stellen in het LANSA Settings window: 
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�  Verbeterde Navigatie via Context Menu’s 
 

Context menu’s zijn nu beschikbaar in alle lagen van de IDE. Navigeren gaat 
hierdoor sneller en eenvoudiger. 
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�  Oproep Historie 
 
Er is een nieuwe drop-down in de toolbar beschikbaar waarmee een lijst kan worden 
gevisualiseerd van de laatst opgeroepen programma’s. Door middel van een dubbel 
klik kan het programma opnieuw worden gestart: 

 
 

 
�  Import Viewer om de inhoud van een Import te bekijken 

Voordat een import wordt geactiveerd kan nu de inhoud van zo’n import bestand 
worden bekeken: 

 
 

Om deze inhoud te bekijken, selecteer LANSA Import … vanuit het Tools menu, 
selecteer een LXXDIR.DEL bestand en klik op de Open button.  
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�  Error Logs Toegankelijk vanuit de Editor 
 

De Visual LANSA error log en de Web runtime error log zijn nu toegankelijk vanuit de 
Tools menu: 

 
  

De Visual LANSA error log toont het X_Error Log bestand. Dit bestand bevat de 
laatste fatale fouten die uw programma heeft doen stoppen: 
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De Web Runtime Error Log Viewer helpt u met het opsporen van fatale fouten als u 
bezig bent met het ontwikkelen en testen van web-gerelateerde programma’s: 
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3. Remote Interactive Debugging  
De Visual LANSA IDE kan nu worden gebruikt om RDMLX SuperServer applicaties te 
debuggen (waaronder DBCS WAMs en RDMLX applicaties) die zich bevinden op System i 
servers. 
 
U kunt nu Visual LANSA gebruiken om interactief RDMLX applicaties te debuggen op de 
server als ook iedere functie die door middel van X_RUN wordt gestart, zoals batch RDMLX 
functies. 
Visual LANSA ondersteunt nu ook het debuggen van DBCS talige WAM’s en RDMLX 
applicaties op System i servers. 
 
Met remote Interactive debuggen kunnen LANSA applicaties op source code niveau worden 
nagelopen. Ontwikkelaars kunnen stap voor stap de commando’s aflopen, breakpoints 
plaatsen bij ieder willekeurig commando en veldenwaarden bekijken en wijzigen tijdens de 
uitvoer van het debuggen.  

 
In remote debugging mode zal de LANSA applicatie die is ontwikkeld draaien op een 
data/applicatie server en dus niet op de computer waar de Visual LANSA IDE draait. 
 
Als de LANSA applicatie die wordt ontwikkeld op een niet-Windows platvorm dan is dit de 
enige beschikbare interactieve omgeving.  
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4. Deployment 
 
Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht aan het distribueren van LANSA applicaties. 
 

 Silent Installatie 
Silent installatie en upgrade van LANSA wordt nu ondersteund op een System i. Dit 
stelt applicatie ontwikkelaars in staat om door middel van een zelf gemaakt 
mechanisme (programma) een LANSA installatie of upgrade te regelen/verzorgen.  
Een eindgebruiker die de applicatie installeert hoeft totaal geen kennis of weet te 
hebben dat een LANSA installatie of upgrade onderliggend wordt meegenomen 
omdat alle installatie parameters voor geconfigureerd zijn in een programma.  
 
Silent installatie of upgrade is beschikbaar op System i servers voor: 
�  LANSA for iSeries 
�  LANSA for the Web 
�  LANSA Integrator 

  
 Gecentraliseerde Installatie 

LANSA for iSeries kan nu worden geïnstalleerd vanuit een gecentraliseerde 
omgeving, zoals een image catalogue of network drive.  

   

 Performance Verbeteringen 
De LANSA Import in de Visual LANSA omgeving en de snelheid van het herladen 
van data in een meegeleverd bestand zijn aanzienlijk versneld. 

  

 Deployment Tool Verbeteringen 
De Deployment Tool User Guide en online Help zijn herschreven en bevatten nu ook 
planning scenarios en concepten.  
Ook is het uiterlijk van de Deployment Tool duidelijker en eenvoudiger gemaakt en 
zijn ook de templates aangepast en vereenvoudigd. 

 
Extra: 
�  EPC management is tijdens een package installatie verbeterd om een accurate 

client / server controle uit te kunnen voeren. 
�  Een geïnstalleerde package kan nu meer dan 1 shortcut aanmaken op de 

desktop van de doel PC. 
�  Packages kunnen worden losgekoppeld van onderliggende template.  
�  Taken die niet zijn gesloten kunnen aan een deployment package worden 

toegevoegd. 
�  Eenvoudigere object selectie: zo kunnen nu onbekende objecten worden 

verwijderd uit de package en is het alfanumeriek groeperen van objecten 
optioneel. 

  

 Deployment Check Lists voor Visual LANSA Framework 
Gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor de deployment van het Visual LANSA 
Framework en RAMP applicaties voor Windows of Web zijn nu beschikbaar. 
 
Als extra zijn er nu nieuwe Deployment Tool templates beschikbaar ter ondersteuning 
van een Visual LANSA Framework applicatie deployment. 
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5. Beveiliging 
 
Single sign on door middel van Kerberos is nu beschikbaar. Ook worden lange 
wachtwoorden ondersteund bij het switchen van profielen in LANSA for the Web.  
 

 Single Signon 
Voor de introductie van Single Sign-On (SSO), was er voor een LANSA ontwikkelaar 
aparte gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen in ieder Windows en  
System i systeem. Single Sign-On geeft gebruikers toegang tot meerdere computer 
systemen binnen een organisatie nadat voor de eerste maal is ingelogd.  
In het Visual LANSA Logon dialoog window is een nieuwe checkbox beschikbaar (Use 
Windows credentials) waarmee u deze nieuwe functionaliteit kunt benutten. 
  

 
 
Het concept van Single Sign-On is om een gebruiker die al is ingelogd in Windows om 
zijn Windows user kenmerken en autorisaties te gebruiken als er gebruik gemaakt gaat 
worden van bijvoorbeeld i5/OS machines.  
De twee key technologies die het SSO mechanisme ondersteunen zijn de Kerberos 
Network Authentication Protocol en de IBM iSeries Enterprise Identity Mapping (EIM) 
mechanisme. Deze technologieën dienen eerst goed begrepen te worden en te worden 
ingericht voordat Single Sign-On in LANSA kan worden toegepast.   
De noodzakelijke configuratie zal dus volledig ingericht en getest moeten worden voordat 
LANSA's SSO gebruikt kan worden. Het inrichten van SSO valt buiten de LANSA 
support, omdat het slechts een techniek is dat LANSA zelf gebruikt.  

  

 Lange Wachtwoorden 
Lange wachtwoorden worden nu ondersteund als bij LANSA for the Web van profiel 
wordt gewisseld. Tot nu toe ondersteunde de Web Administrator User Registration een 
koppeling naar een user profile met een wachtwoord die maximal 10 lang was.  
Voor System i, als de Password Level systeem waarde op level 2 of 3 staat, wordt een 
wachtwoord lengte ondersteund tot 128 karakters.  
Voor Windows, wachtwoorden tot 256 karakters worden ondersteund. 
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6. iSeries Verbeteringen 
 
Gebruik, performance en beveiligingsverbeteringen zijn toegevoegd aan de LANSA for 
iSeries omgeving. 
 

 Object Autorisatie wijzigen voor meerdere LANSA Objecten tegelijk 
Het is nu mogelijk om in een keer de autorisatie te wijzigen voor een groep LANSA 
objecten: 

 

  

 System i Export Verbeteringen 
 
De LANSA Export in een System i omgeving heeft de volgende nieuwtjes: 
�  Het is nu mogelijk een lijst te produceren van de inhoud van een export lijst. 

Hiermee kunnen objecten die geïnstalleerd dienen te worden, worden 
gedocumenteerd. 

�  Het aantal processen of weblets die kunnen worden toegevoegd aan een export 
lijst is verhoogd van 999 tot 32767. 

�  RDMLX built-in functies worden nu ondersteund. 
�  Batch export naar PC’s wordt nu ondersteund. 
�  De export interface is veranderd waardoor Visual LANSA componenten als aparte 

object types worden weergegeven. 
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 Autorisatie Controle op Directe Acties 
Er zijn intern nieuwe autorisatie controles toegevoegd op LANSA directe acties. Het 
bleek namelijk dat ontwikkelaars geen autorisatie hadden voor bijvoorbeeld de import 
menu optie terwijl dezelfde gebruiker wel een import via het LANSA commando kon 
uitvoeren. 
 
Om toegang te krijgen tot deze directe LANSA acties dient de gebruiker ook rechten 
te hebben op de equivalente LANSA menu optie. Het is dus nu niet meer mogelijk om 
via een “achterdeurtje” toegang te krijgen tot zaken als een import en export. 
 
Bovenstaande is gerelateerd aan de volgende acties: 
- LANSA EXPORT 
- LANSA IMPORT 
- LANSA PCEXPORT 
- LANSA REORG 
- LANSA FIELDS DEVELOPER(A) 
- LANSA FILES DEVELOPER(A) 
- LANSA PROCESSES DEVELOPER(A) 
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 Partities kunnen worden verwijderd via het Housekeeping Menu 
LANSA Partities kunnen nu met behulp van de Partition Maintenance optie van het 
Housekeeping menu worden verwijderd. Dit is zelfs mogelijk als de partitie data 
bevat. 
 
De verwijdering start een batch job (submit) dat uiteindelijk alles uit de LANSA interne 
database tabellen verwijderd dat met betreffende partitie te maken heeft. Wat het niet 
verwijderd zijn LANSA objecten uit de partitie programma en bestandsbibliotheek. 
 
Nadat een partitie op deze manier is verwijderd is het raadzaam om een 
reorganisatie te starten van de LANSA Interne Database. 
  
 

 Task History kan gefilterd worden op Object Type 
Bij het onderdeel Work with Tasks kan de lijst van objecten in de Review of task 
History gefilterd worden op object type. 

  
 

 Performance Verbeteringen System i Installatie en Upgrade 
Het installeren en upgraden naar LANSA Versie 11 SP4 gaat aanzienlijk sneller dan 
in voorgaande versies. 

 
 
 

7. Framework en RAMP 
 
Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht aan de Visual LANSA Framework en  RAMP 
omgeving. 
 

Sinds LANSA versie 11 SP3 zijn er een drietal Framework EPC’s verschenen 
(EPC785, EPC793 en EPC804). EPC826 is de laatste EPC voor het Framework en is 
standaard onderdeel van LANSA V11 SP4. 
 
De December 2007 Nieuwsbrief bevat alle details omtrent EPC826! 
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8. LANSA Integrator 
De LANSA Integrator interface is vernieuwd, evenals de XML en SOAP wizards en services. 
De performance is ook verbeterd. 
 

 Gebruik 
Een verschillend aantal functionele en gebruiksverbeteringen zijn toegevoegd aan de 
Integrator user-interface, inclusief een nieuwe Repository Viewer waarmee de inhoud 
van de LANSA Repository kan worden bekeken: 

 

  
Ook de XML en SOAP wizards en services hebben tal van nieuwigheden.  
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 Performance 
Performance verbeteringen omvatten een nieuwe JSM pool server voor het 
distribueren van JSM workload over meerdere JSM instances op dezelfde machine of 
over meerdere machines heen.  

  
 Verbeterde en Nieuwe Services 

De PDF document service is uitgebereid en bevat nieuwe mogelijkheden. 
 

Een nieuwe JavaScript Object Notation (JSON) Wizard en een begeleidende  
HTTPInboundJSONService voor het versturen van JSON (Javascript object notation) 
berichten is toegevoegd. JSON is of kan in sommige applicaties gebruikt worden als 
een alternatief voor XML en andere formaten.  

 
Andere nieuwe services zijn: 
�  OpenLDAPService 
�  XMLBindQueueService 
�  HTTPInboundXMLBindService 
�  HTTPInboundQueryService 
�  SMTPMailAttachmentSignatureService  

 
 
 
 

9. Unicode Ondersteuning 
 
LANSA Other Files ondersteunen nu het laden van RDMLX bestanden met Unicode velden. 
 

Unicode wordt door LANSA nu op database niveau ondersteund.  
RDMLX bestanden met Unicode velden kunnen nu door middel van LANSA Other 
Files worden binnengehaald. De data wordt, bij het lezen van bestandsdata 
geconverteerd van Unicode naar de huidige code page en wordt geconverteerd van 
de huidige code page naar Unicode als data naar het bestand wordt weggeschreven. 
 

 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Maart 2008 pagina 28 
© LANSA 2008 

 

10. Vele Andere Verbeteringen 
Vele andere veranderingen en verbeteringen zijn aan het systeem toegevoegd, waardoor 
zaken voor de LANSA ontwikkelaars nog eenvoudiger zijn geworden. 
 

 System i Overeenstemming 
Het POINT commando en OPEN USE_OPTION(OPNQRYF) kan nu ook worden 
toegepast in RDMLX code op System i servers. Dit kon voorheen alleen in RDML 
code. 

  

 Kolom Namen die gelijk zijn aan Veld Namen kunnen nu worden gebruikt 
op Platvormen anders dan System i  
Voor deze wijziging werden velden die de karakters @, #, of $ bevatten of verwezen 
naar een SQL keyword, bij het genereren van het bestand geconverteerd naar een 
andere naam.  
Als in de IDE de compilatie van bestaande bestanden nu foutlopt met fatal error 979 
kan de compilatie opnieuw worden uitgevoerd, maar dan met de "Convert special 
characters in field names" optie uitgeschakeld.   

Nieuwe bestanden maken automatisch als geen gebruik van deze conversie, 
waardoor kolom namen altijd automatisch dezelfde naam hebben als de veldnamen.   
Functies en componenten die voorheen fout liepen bij het compileren (foutcode 
PRC1066) zullen nu met succes kunnen worden gegenereerd. 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Maart 2008 pagina 29 
© LANSA 2008 

 
  

 Inline Commentaar in RDML Commando’s 
Het is nu ook mogelijk om RDML code in – en uit te checken waarbij het commentaar 
zich op dezelfde regel bevindt als het commando zelf. 
Enkele “ multi-line” commentaar regels blijven nu bewaard tijdens check in en check 
out. Voorheen werd dit opgesplitst in meerdere enkele commentaarregels.  
 
Ook zijn in DRML functies nu commentaarregels toegestaan die meer dan 55 
karakters bevatten. 

  

 Built-in Functie LIST_PRINTERS 
Een nieuwe Built In Functie LIST_PRINTERS is toegevoegd om een lijst aan te 
maken van aanwezige geconfigureerde (netwerk)printers. Ook kunnen nu WPxx 
X_RUN parameters worden gebruikt om printer settings aan te sturen (layout etc).  

  
 

 


