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LANSA 2005 
Vol trots kondigen we hierbij LANSA versie 2005 aan. Het bevat vele nieuwe 
mogelijkheden en de meeste nieuwtjes worden in deze nieuwsbrief besproken. 
LANSA 2005 is een breed fundament voor de komende jaren en is de grootste en 
meest uitgebreide LANSA versie ooit.  
 
 
De volgende onderwerpen worden in deze Nieuwsbrief besproken: 

 
• LANSA starten 
• Launch Pad opties verplaatst naar 

de Editor 
• RDMLX Veld Types  
• WAMs 
• Repository Browser 
• Nieuwe mogelijkheden in de 

Editor 
• Wijzigen van Objecten  
• Auto-Complete 
• Command Assistant 
• Algemene Windows Dialogen nu 

beschikbaar 
• Nieuwe Debug Functionaliteit 
• Autorisatie voor Ontwikkelaars 
• Taal verbeteringen 
• ActiveX Wrapping 
• Logical Modeler 
• Database Diagram Viewer 
• Nieuwe Deployment Tool 

Interface 
• Wat is nieuw in het Visual LANSA 

Framework 
• Wat is nieuw in LANSA iSeries 
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LANSA starten 
Bij het starten van LANSA wordt nu automatisch de editor geactiveerd en geopend: 

 
 
Merk op dat alle opties die voorheen via de launch pad (het kleine window met onder andere 
het starten van het tonen van alle aanwezige bestanden of componenten) nu naar de editor 
zijn verplaatst. 
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RDMLX Veld Types 
In deze versie kunnen velden worden gemaakt met nieuwe RDMLX veld types.  
De meest algemeen gebruikte RDMLX veld types zijn: 

String 

Een String is een karakter veld met een vaste lengte, waarbij de 
lengte ligt tussen 1 en 65.535 karakters (dit is de lengte in het 
aantal bytes, niet het totaal aantal karakters). String velden met 
een lengte van 256 of minder zijn gelijk aan een Alpha veld. 
String velden bevatten alfanumerieke data die SBCS, een mix 
van SBCS en DBCS of enkel DBCS zijn. String velden worden 
geclassificeerd als strings. 

DateTime 

Datetime is een veld met een vaste lengte van 19 (zonder de 
fractie van seconden) of tussen 21 en 29 (afhankelijk van het 
aantal decimalen), waarbij de timestamp is ISO formaat (YYYY-
MM-DD HH:MM:SS[.fffffffff] wordt vastgelegd. Als geen lengte is 
opgegeven dan is de lengte 26, wat de meest gebruikte 
maximale lengte is met de ISO standaard 
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.ffffff. 
De standaard waarde *NULL stelt hierbij de waarde 1900-01-01 
00:00:00 voor (oftewel *TIMESTAMP_DFT). 

 
Other RDMLX field types are: 

Date 

Date is een veld met een vaste lengte van 10, waarbij de datum 
in ISO formaat (YYYY-MM-DD) wordt vastgelegd. De standaard 
waarde *SQLNULL hierbij stelt de waarde 1900-01-01 voor (net 
als bij *TIMESTAMP_DFT), omdat dit een geldige waarde is 
voor alle ondersteunde databases. 

Time 
Time is een veld met een vaste lengte van 8, waarbij de tijd in 
ISO formaat (HH:MM:SS) wordt vastgelegd. De standaard 
waarde *NULL hierbij betekent 00:00:00 (middernacht). 

Float 

Een Float is een numeriek veld dat zijn waarde op benadering 
baseert en dat een variabele decimale positie kan bevatten 
(tegenovergestelde van bijvoorbeeld Signed of Packed velden 
met een vaste decimale positie). Niet alle waarden in dit veld 
type kunnen exact gepresenteerd worden. 
Floats worden binnen LANSA geclassificeerd als Numbers. 
Velden van het type Float kunnen alleen worden gebruikt in 
wiskundige expressies en kunnen niet getoond worden in een 
component of functie. 

Integer 

Integers zijn numerieke velden met een volledige waarde en 
zijn standaard signed. Velden van het type Integer hebben een 
lengte op basis van het aantal bytes. Zo kan bijvoorbeeld een 
signed Integer met een Byte lengte van 2, waarden vastleggen 
van -32768 tot +32767. Integers hebben geen decimale 
waarde. 
Integers worden in LANSA geclassificeerd als Numbers. 

BLOB 

Een BLOB is een binary veld met een ongedefinieerde 
variabele maximum lengte. BLOBs worden het meest gebruikt 
om bestanden in de database op te slaan en op te halen, zodat 
ze bekeken/gewijzigd/etc. kunnen worden. In RDML en RDMLX 
worden BLOB velden gemanipuleerd als bestandsnamen 
(bijvoorbeeld mypicture.jpg). 

CLOB Een CLOB is een karakter veld met een ongedefinieerde 
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variabele maximum lengte. CLOBs worden het meest gebruikt 
om bestanden in de database op te slaan en op te halen, zodat 
ze bekeken/gewijzigd/etc. kunnen worden. In RDML en RDMLX 
worden CLOB velden gemanipuleerd als bestandsnamen 
(bijvoorbeeld mypicture.jpg). 

 
There are three other RDMLX character field types.  

Varchar 

Varchar is een karakter veld met een variabele lengte, waarbij 
de lengte ligt tussen 1 en 65.535 karakters (dit is de lengte in 
het aantal bytes, niet het totaal aantal karakters). 
Varchar velden bevatten alfanumerieke data die SBCS, een mix 
van SBCS en DBCS of enkel DBCS zijn. Varchar velden 
worden geclassificeerd als strings. 

Binary 

Binary velden hebben een vaste lengte die ligt tussen 1 en 
32.767. Binary velden met een lengte van 256 of kleiner zijn 
gelijk aan velden van het type Alpha die het attribuut SBIN 
bevatten. 
Binary velden worden gebruikt om binary gegevens op te slaan. 
Deze data is niet gerelateerd aan codepage conversies. 

Varbinary 

Varbinary is een binary veld met een variabele lengte die ligt 
tussen 1 en 32.767.  
Binary velden worden gebruikt om binary gegevens op te slaan. 
Deze data is niet gerelateerd aan codepage conversies. 

 
Merk op dat het verschil tussen Character en Varchar of Binary en Varbinary velden alleen 
ligt in hoe de velden in de database zijn opgeslagen. In RDMLX is er geen onderscheid. U 
kun teen veldtype met een variabele lengte mogelijk gebruiken als de actuele lengte van uw 
data nogal verschilt en u ruimte in de database wilt besparen.  
 
RDML veld types Signed en Packed zijn uitgebreid en hebben nu een maximum lengte van 
63 en 63 decimalen. 
 
Alpha velden zijn onveranderd. 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Mei 2005 pagina 5 
© LANSA 2005 

Wanneer welk veld gebruiken?  
 
Is het een veld voor een Datum of een Tijd? 
Om een unieke dag vast te leggen gebruikt u veldtype Date. 
Om een uniek tijdsmoment vast te leggen gebruikt u veldtype DateTime (in plaats van een 
tweetal aparte Date en Time velden).  
Om een niet unieke tijd vast te leggen, wat ongebruikelijk is, gebruikt u Time.  
 
Is het een getal? Gebruik type Packed.  
 
Anders zal het een string van karakters of bytes zijn.  
   

Wordt het vastgelegd in een speciaal bestandstype of document  (bijv: een image, 
een geluid, een MS-Word document of een XML document)? Gebruik type BLOB. 
 
Anders, verwacht u dat het gekoppeld is aan een normale code page conversies?  
Is het altijd langer dan 65535 bytes? Gebruik CLOB. 
Voor een karakter veld met een vaste lengte tot 256 bytes, gebruik type Alpha. Voor 
tekstuele data met een variabele lengte, gebruik type String. 
 
Anders zal het een string zijn met binary data, dus gebruik type Binary.  

 

 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Mei 2005 pagina 6 
© LANSA 2005 

Launch Pad Opties verplaatst naar de Editor 
Alle menu opties die voorheen in de launch pad te vinden waren zijn nu verplaatst naar de 
editor. De meeste ervan zijn nu te activeren via het Tools menu. 
Sommige opties, zoals Partition Maintenance, zijn onderdeel geworden van de Repository 
tab: 

 
 
 

WAMs 
Web Application Modules, ook wel WAM’s genaamd, zijn een component-based web 
technologie om LANSA applicaties te ontwikkelen voor het internet. Omdat een WAM een 
type LANSA Component is, worden ze aangemaakt met behulp van de Visual LANSA 
ontwikkel omgeving en de Component Editor. WAM componenten zijn beschikbaar voor Full 
RDMLX en kunnen een invoke van methods uitvoeren in andere componenten. Dit maakt 
een scheiding mogelijk van de presentatie en de business logica. De presentatie kan worden 
aangepast en draaien op meerdere clients terwijl de algemene business logica onafhankelijk 
hiervan onderhouden kan worden. De WAM Editor bevat een WYSIWYG mogelijkheid voor 
het aanpassen en wijzigen van iedere willekeurige XSL presentatie die met de WAM te 
maken heeft. 
 
WAM’s gebruiken een standaard XML/XSL architectuur die open is en snel kan inspringen 
op technologie wijzigingen. Door gebruik te maken van een XML/XSL architectuur zijn 
WAM’s in staat een onafhankelijkheid te creëren tussen de data specificatie en de 
presentatie specificatie. Deze onafhankelijkheid is erg belangrijk als nieuwe apparaten en 
nieuwe presentatie formaten in het geding zijn. Als u bijvoorbeeld een oplossing bouwt op 
basis van alleen HTML, wat doet u dan als een oplossing gewenst is voor een mobiele 
telefoon die WML vereist of een andere technologie?  
 
De WAM architectuur is in staat technologie services te leveren voor verschillende soorten 
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clients, inclusief browsers. 
 
Een typische WAM bevat een of meerdere WEBROUTINE’s. De RDMLX logica in een 
WEBROUTINE kan heel erg overeenkomen met de logica in WEBEVENT functies. Iedere 
WEBROUTINE heft zijn eigen service naam en zijn eigen set van inkomende en uitgaande 
data velden, die door middel van WEB_MAP commando’s worden gedefinieerd. 
 
Weblets bevatten meegeleverde ingekapselde functionaliteit zonder daarvoor HTML of 
JavaScript te hoeven gebruiken. Net als Visual LANSA componenten worden deze weblets 
gesleept naar de WYSIWYG XSL Editor. Weblets hebben een set van properties en kunnen 
een eenvoudige functionaliteit bieden zoals een standaard layout maar ook een meer 
complexe functionaliteit zoals het afhandelen van een tree view. LANSA for the Web levert 
een groot aantal standaard Weblets mee en deze zijn onderdeel van de Repository. 
 
WAMS zijn ideaal voor Internet of Intranet applicaties waarbij de noodzaak aanwezig is om 
de presentatie beschikbaar te stellen voor meerdere technologieën (inclusief SOAP for 
Web Services) en om de business logica te scheiden van de presentatie logica waarbij de 
code tussen Windows en Web applicatie ook nog eens kan worden uitgewisseld. 
 
 
Een specifieke presentatie technologie voor "visualisatie" is de taak van een Technology 
Service. Een Technology Service definieert de presentatie uitvoer van een WEBROUTINE. 
Een "template" document (dat zelf weer een XSL Stylesheet is), is meegeleverd voor een 
specifieke Technology Service. De template wordt gebruikt om tijdens compilatie tijd de 
initiële presentatie aan te maken van een WEBROUTINE. De aangemaakte XSL kan door 
middel van de XSL Editor worden aangepast. Het compilatie dialoog window van een WAM 
maakt de selectie mogelijk van een specifieke Technology Service. Een standaard 
Technology Service wordt ook gebruikt als de WAM voor het eerst wordt aangemaakt. 
 
Een Technology Service is een heel belangrijk concept, omdat het de mogelijkheid biedt een 
enkele WAM RDMLX te "presenteren" in verschillende technologie formaten, op meerdere 
schermen, waarbij de RDMLX logica gescheiden wordt van de presentatie technologie. 
LANSA levert zelf een standaard HTML Technology Service mee. Het is mogelijk om zelf 
extra Technology Services aan te maken. 
 
Omdat een WAM is type RDMLX Component is, is het mogelijk een invoke uit te voeren van 
methods en properties van andere RDMLX Componenten. Het is mogelijk om vanuit een 
WAM dat wordt gebruikt in GUI applicaties een Business Object lag aan te spreken. 
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Repository Browser 
 
De Repository tab in de LANSA editor is volledig opnieuw ontworpen: 
 

 
 
De nieuwe Repository browser vervangt tevens de LANSA Explorer. 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Mei 2005 pagina 10 
© LANSA 2005 

U kunt nu de Repository browser gebruiken om ieder LANSA object te openen (in plaats van 
de Work with… windows): 

 
 
Objecten kunnen vanuit de Repository 
browser ook gecompileerd, gestart, 
verwijderd, etc. worden. Ook het debuggen 
van componenten wordt van hieruit 
geactiveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie voor de objecten kunnen per 
kolom gesorteerd worden: 
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Kolommen kunnen naar willekeur getoond worden. Door middel van uw rechter muis kan 
een pop-up menu worden getoond waarmee de te tonen gegevens kunnen worden bepaald:  

 
 
Ook kan de positie van iedere kolom door middel van drag and drop bepaald worden: 
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Nieuwe mogelijkheden in de Editor 
• Een lijst van laatst gebruikte objecten is nu beschikbaar in het Component menu. 
• De plaatst van de Editor Tabs kan nu worden bepaald en zelfs op niet zichtbaar 

worden gezet. De editor tabs kunnen ook aan de rechterkant worden geplaatst. 
• De code in de source view kan nu met behulp van Word Wrapping worden 

weergegeven. 
• Met behulp van de GoTo dialoog kunnen aanwezige fouten worden bekeken. 

 
 
Wijzigen van Objecten 
U gebruikt de nieuwe geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) als u een veld, bestand, 
proces, functie, component, systeem variabele of multilingual variabele wilt aanmaken of 
wijzigen. 
 
Openen van een Object in de Editor 
Om een LANSA object aan te passen, kan in de Repository browser uw rechter muis worden 
gebruikt om een pop-up menu te tonen, waarna de Open optie kan worden geselecteerd. 
Objecten die in de treeview geen onderliggende laag bevatten kunnen ook met een dubbel 
klik actie worden geopend. 
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Het onderhouden van een Veld en Bestand 
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Het onderhouden van Processen en Functies 
Het Functions tabblad toont aanwezige functies van een proces. Om een functie te openen 
kan de rechtermuis worden gebruikt, waarna door middel van de Open optie in het pop-up 
menu naar de source van de functie kan worden gegaan. 

 
 
 
Het onderhouden van Multilingual Variabelen en Systeem Variabelen 
Ook dit vindt vanaf nu volledig plaatst in de component editor. 
 
 
 
Auto-Complete 
De Auto-Complete optie helpt u tijdens het inbrengen van commando’s en parameters van 
commando’s als deze nog niet volledig complete zijn (als bijvoorbeeld de naam van een 
commando nog niet geheel complete is). Met behulp van de pijltjes toetsen kan in de lijst van 
keuzemogelijkheden worden genavigeerd. Door middel van de Enter toets wordt een selectie 
bevestigd. 
De Auto-Complete optie kan via het Options menu worden geactiveerd of uitgeschakeld. Het 
activeren van Auto-Complete kan ook door middel van de toetscombinatie Ctrl + Space. 
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Als bijvoorbeeld de Auto-Complete optie geactiveerd is en u typt de letter S in een lege 
commandoregel, dan word teen lijst met commando’s getoond die allen beginnen met de 
letter S: 

 
Beweeg door middel van de pijltjes toetsen in de lijst van getoonde suggesties en gebruik de 
Enter toets bij het gewenste commando. 
Indien de Command Assistant optie actief is, dan is Auto-Complete niet functioneel. 
 
Deze mogelijkheid voegt tevens automatisch sluit commando’s toe, zoals: 

• Het selecteren van BEGIN_LOOP zal automatisch een END_LOOP toevoegen. 
• Het selecteren van DOWHILE zal automatisch een ENDWHILE toevoegen. 

 
Het zal ook alle verplichte parameters vanzelf toevoegen. Wordt bijvoorbeeld het IF 
commando geselecteerd dan zal ook de COND() parameter in de source worden 
opgenomen. 
 
 
Command Assistant 
De Command Assistant helpt u bij het inbrengen van nieuwe commando’s het het muteren 
van reeds aanwezige commando’s. 
 
De bedoeling van de Command Assistant is om u te helpen met het inbrengen van complexe 
commando’s. Deze mogelijkheid is zee doeltreffend en vervangt de eerder aanwezige 
Command Tab (F11) en de Command Prompter (F4). 
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Algemene Windows Dialogen nu beschikbaar 
De standaard Windows dialogen Open, Save en Color zijn nu beschikbaar in Visual LANSA 
componenten. 
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Nieuwe Debug Functionaliteit 
Het is nu mogelijk componenten en functies te debuggen in de Source tab van de LANSA 
component editor (en niet zoals voorheen in een apart window). 
Als de source code is geopend gedurende een debug sessie, dan kan tegelijkertijd de 
source gewijzigd worden. 
Het is mogelijk om op iedere moment stops in de code aan te brengen, ongeacht of de 
debugger actief is of niet. Dit houdt in dat u een debug sessie kunt opzetten zonder dat u het 
component daadwerkelijk start. Is dit eenmaal klaar dan kunt u het component in debug 
mode starten, de debugger leest de stops en activeert het component. 
 
 
Tijdens de debug sessie kunt u ook andere objecten openen om te muteren en kunnen naar 
wens stops worden aangebracht. Als een object al niet is geopend in de editor en er is een 
stop punt aangebracht, dan zal het vanzelf worden geopend. 
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Autorisatie voor Ontwikkelaars 
 
LANSA autorisatie voor de Visual LANSA ontwikkel omgeving is nu beschikbaar. Deze 
autorisatie controleert of een ontwikkelaar wel de juiste rechten heeft om specifieke 
ontwikkeltaken uit te voeren.  
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Taal Verbeteringen 
Versie 2005 van LANSA toont wederom een vergaande verbetering van het Visual LANSA 
product en brengt de LANSA RDML/RDMLX taal in een nieuwe dimensie. Specifiek de 
uitbreiding genaamd full RDMLX maakt expressies en string manipulaties vele malen 
eenvoudiger dan voorheen. 
 
De LANSA RDML taal vindt zijn oorsprong in LANSA’s gebruik van de iSeries Command 
Language (CL) parser. In LANSA Versie 2005 kan iedere code gegenereerd door Visual 
LANSA worden teruggestuurd naar de iSeries, waarmee er totaal geen afhankelijkheid meer 
is naar de iSeries CL parser. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om vele bestaande 
beperkingen te doen laten verdwijnen en vele nieuwe mogelijkheden aan de RDML/RDMLX 
taal toe te voegen. 
Language enhancements zijn alleen beschikbaar als een functie of component is geactiveerd 
voor Full RDMLX. Het gebruik maken van al deze nieuwe mogelijkheden is optioneel. 
Wanneer u gebruik wilt maken van full RDMLX, dan dient u de functie te openen in de 
component editor en de menu optie Enable for Full RDMLX te selecteren. 
 
Functies en componenten die deze nieuwe mogelijkheid geactiveerd hebben ondersteunen 
tevens de nieuwe RDML/RDMLX syntax. Code geproduceerd door bestaande LANSA 
templates wordt volledig in de full RDMLX omgeving geaccepteerd. 
 
Merk op dat als een object eenmaal geactiveerd is voor full RDMLX het niet langer 
gecompileerd kan worden in de LANSA for iSeries omgeving. Het object kan alleen 
worden onderhouden met Visual LANSA en vereist LANSA Versie 2005 om het op een 
iSeries machine te kunnen uitvoeren.. 
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Enkele Taal Verbeteringen opgesomd 
 
 
1. Assignments - Getallen 
Oud: Change #Std_Num 4567 
Nieuw: #Std_Num := 4567 
 
Oud: Change #Std_Num ‘(#Salary * 1.5) + 42’ 
Nieuw: #Std_Num := ((#Salary * 1.5) + 42) 
 
Oud: Change #Std_Num ‘#Std_Num + 5’ 
Nieuw: #Std_Num += 5 
 
Oud: Change #Std_Num ‘#Std_Num - 5’ 
Nieuw: #Std_Num -= 5 
 
Oud: Change #Std_Price ‘#Std_Price * 1.15’ 
Nieuw: #Std_Price *= 1.15 
 
 
2. Assignments – Strings (Alfanumeriek) 
Oud: Change #Std_Text ‘’’Hello’’’ 
Nieuw: #Std_Text := ‘Hello’ 

#Std_Text := “Hello”   
 
Oud: Change #Std_Text ‘Hello’ 
Nieuw: #Std_Text := Hello 

#Std_Text := HELLO 
#Std_Text := ‘HELLO’    
#Std_Text := “HELLO”   

 
Oud: Use BCONCAT (#FirstName #GiveName) To_Get(#FullName) 
Nieuw: #FullName := #FirstName + “ “ + #GiveName 
 
Opmerking: Aanwezige spaties bij de elementen in de expressie (#FirstName en 
#GiveName) worden automatisch verwijderd.  
 
 
3. Assignments – Nieuwe Mogelijkheden 
Oud: Set #Button_1 Enabled(True) 
Nieuw: #Button_1.Enabled := True   
 
Oud: If ‘#Salary < 30000’ 

   Set #Button_1 Enabled(True) 
Else 
   Set #Button_1 Enabled(False) 
Endif 

Nieuw: #Button_1.Enabled := (#Salary < 30000) 
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Nieuw: Define #String *char 32000 
 

Select #Deptment From_File(DepTab) 
   #String += " " + #Deptment 
Endselect 
 
Use message_box_Add ('#String=' #String) 
Use message_box_Show 

 
Resultaat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Expressies 
Oud: If ‘#Std_Text = A’ 
Nieuw: If (#Std_Text = ‘A’) 
 
Oud: If ‘(#Price < #Qty) *and (#A = ‘‘DV’’)’ 
Nieuw: If ((#Price < #Qty) *and (#A = ‘DV’)) 
 
Oud: If ‘#Salary < 30000’ 

   Set #Button_1 Enabled(True) 
Else 
   Set #Button_1 Enabled(False) 
Endif 

Nieuw: Set #Button_1 Enabled(#Salary < 30000) 
 
 
5. Expressies Overal 
Nieuw: Set #Button_2 Height((#Button_1.Height * 2) + 27) 
 
Nieuw: Execute ShowMsg With_Parms((#Name + “ not found") 75) 
 
Nieuw: #Com_Owner.Caption := ("Employee : " + #EmployName) 
 
Nieuw: Use Message_Box_Show (ok ok info *Component (#ProductNo + " was not 
found in master file"))   
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6. Enkele Intrinsic Functie (of Method) Voorbeelden 
Nieuw: #Std_Text := #GiveName.UpperCase 

#Std_Text := #GiveName.LowerCase 
#Std_Text := #Salary.asString 
#Std_Num := #PostCode.asNumber 
#Std_Num := #PostCode.asInteger 

 
Oud: use left (#addr1 N) #addr1 

use left (#addr2 N) #addr2 
use Bconcat (#addr1 ',' #addr2) #name 

Nieuw: #name := #addr1.Trim + ' , ' + #addr2.Trim 
 
 
7. Vele nieuwe Intrinsic Functies  

 
 
8. Nieuwe manieren om Methods aan te roepen 
Oud: Invoke #Com.GetEmployee WithKey(‘A0090’) ReturnName(#Name) 
Nieuw: #Com.GetEmployee WithKey(‘A0090’) ReturnName(#Name) 

#Name := #Com.GetEmployee WithKey(‘A0090’) 
#Name := #Com.GetEmployee(‘A0090’) 
If (#Com.GetEmployee(‘A0090’) = ‘SMITH’)  
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9. Beperkingen Verwijderd 
• De limiet van 55 karakters voor een commentaar regel in een LANSA functie is 

verwijderd. Een commentaar regel kan nu tot 2048 bytes in lengte bevatten. 
• Blanco regels zijn nu ook in RDML functies toegestaan. 
• De limiet van 9999 entries in lijsten is verwijderd. Indien u *MAX opgeeft als het 

aantal entries bij het DEF_LIST commando, dan wordt het platform afhankelijke 
maximum gebruikt voor het maximum aantal entries. 

• De commando’s SELECT, REQUEST, FETCH, INSERT, DELETE, UPDATE, 
DEF_LIST, GROUP_BY, DISPLAY, REQUEST en POP_UP kunnen nu maximaal 
1000 velden bevatten. Tot nu toe was er een beperking van 100 velden. 

 
 
10. Nieuwe Builtin Functies 

• HEXTOBIN – Hex to binary 
• BINTOHEX – Binary to Hex 
• ENCRYPT - Encrypt  
• DECRYPT - Decrypt 
• FORMAT_STRING – Format string  
• STM_FILE_OPEN – Open stream file 
• STM_FILE_CLOSE – Close stream file 
• STM_FILE_READ – Read stream file 
• STM_FILE_WRITE – Write to stream file 
• STM_FILE_WRITE_CTL – Write control o  
• CONVERT_STRING – Convert string 

 
 
11. Nieuwe Expressie mogelijkheden 

• Expressies als waarden 
SET #Com_Owner Left(#Com_Owner.Left + 2) Top(#Com_Owner.Top + 2) 

• Methods in Expressies 
Change #Std_num To( #Com_Owner.NumberMethod( #Salary ) * 2 ) 

• Method Result 
Define_Map For(*Result) Class(#Std_text) Name(#OutTextOne) 

• Named Parameters 
#Result = #Com_Owner.MethodOne( ParmTwo := 2 ) 

• *IS en *ISNOT Operatoren 
IF COND(#department *IsNot *null) 
IF (#department *Is #Deptment) 

• *IsEqual en *IsOfType Operatoren 
If (#Com_Owner *IsEqualTo #Phbn_1.Parent) 
If (#Com_Owner *IsNotEqualTo #Phbn_1) 
If (#Com_Owner *IsOfType #AADFORM22) 
If (#Com_Owner *IsNotOfType #PRIM_PHBN) 

• *AS Operator 
If ((#Object1 *As #Prim_Form).Visible) 
Set #Com_Owner Left((#Object1 *As #Prim_Form).Left)  

• *ANDIF en *ORIF Logische Operatoren 
IF COND((#deptment *IsNot *null) *AndIf (#Deptment.Value = ADM)) 
IF ((#deptment.value = ADM) *OrIf (#section.value = '05')) 
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12. SQL NULL ondersteuning 
SQL NULL ondersteuning is in eerste instantie toegevoegd voor Other File integratie. 
*SQLNULL is een speciale waarde net als *NULL, maar met een andere betekenis: 
*SQLNULL houdt in dat de waarde van het veld onbekend is, waarbij *NULL betekent dat het 
veld leeg is. 
 
 
ActiveX Wrapping 
Deze versie van Visual LANSA stelt ontwikkelaars in staat om componenten beschikbaar te 
stellen als ActiveX controls voor Microsoft Windows. 
 
 
Logical Modeler 
De Logical Modeler van LANSA lever teen grafische interface voor het opzetten en beheren 
van uw logische data model.  
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Database Diagram Viewer 
Database diagrammen tonen een up-to-date grafisch overzicht van de bestandsdefinities die 
zijn opgenomen in de LANSA Repository. 
 
Enkele mogelijkheden die worden geboden zijn: 

• Het weergeven van ieder bestand in het diagram. 
• Bestanden een willekeurige positie geven. 
• Tonen van bestandsrelatie (gedefinieerd via Access Routes). 
• Automatisch gerelateerde bestanden toevoegen als handmatig een nieuw bestand 

aan het diagram wordt toegevoegd. 
• Opslaan van het diagram om het later opnieuw te bekijken. 
• Openen van de bestandsdefinitie vanuit een diagram. 
• Opslaan van het diagram als een apart, losstaand Visio document (om het in 

documenten of presentaties te kunnen gebruiken). 
 
Voor het gebruik van de Database Diagram Viewer heeft u Microsoft Visio 2003 nodig. 

 
 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Mei 2005 pagina 26 
© LANSA 2005 

Nieuwe Deployment Tool Interface 
Er zijn verschillende verbeteringen aan de interface van de Deployment Tool aangebracht 
om het gebruik ervan te vereenvoudigen. 

 
 
Object selectie is vereenvoudigd door de programma’s lost e koppelen van andere objecten: 
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Wat is er nieuw in het Visual LANSA Framework  
Dit overzicht toont de wijzigingen in het Framework sinds LANSA Versie 10.0. 

Uiterlijk 

• Nieuwe XP Look Image Library 

• Groeperen van Business Objecten  

• Over/Under List View Optie 

• Toon Instance List als een Microsoft 
List View 

• Verbeterde tab folder weergave 

• Toon naam gebruiker in taakbalk 

Fast Parts 

• Quick Pick Fast Part 

• Calculator Fast Part 

• Push Button Fast Part 

• Nieuwe Properties voor het Button 
Fast Part 

• Nieuwe Properties voor Radio Button 
en Checkbox Fast Parts 

• Nieuwe Property voor Hyperlink en 
Image Fast Parts 

• Nieuwe Property voor List Fast Part 

Programmering 

• Automatische Code Table Support 

• Custom Properties 

• Weergave Multilingual Strings voor 
eindgebruikers 

• Opsporen van fouten voor 
Ontwikkelaars 

• Spool File voorbeelden 

Web 

• WAM (Web Application Modules) nu 
beschikbaar 

• Afhandelen van Event Handling 
beschikbaar in web applicaties 

• Help (F1) in Web Browser applicaties 
beschikbaar voor eindgebruikers 

• Form Layout Assistant voor 
WEBEVENT filters en command 
handlers 

• Web Applicatie Start Opties 

• L4web images folder en directory als 
properties 

Beveiliging 

• Nieuwe Properties Inactivity 
Timeouts Log on/Log off 

• Verbeterde toegang tot het  
Framework Object model 

Performance 

• Performance Verbeteringen 

• Performance Verbeteringen bij het 
starten van het Framework 

• Web Applicatie Performance 
Statistieken 
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Wat is Nieuw in LANSA iSeries 
 
Nieuwe Web Demo 
Er is speciaal voor de web browser omgeving een nieuwe versie gemaakt van het 
Personeels Demonstratie Systeem. Het bevat verschillende voorbeelden voor het 
implementeren van web applicaties en bevat een simpel uiterlijk. 
 

 
Het aloude demo systeem is nog steeds beschikbaar maar de nieuwe versie is ook in het 
web bruikbaar.  
 
Gebruik het volgende URL om het demo systeem in uw browser te staren:  
http://<yourserver>:<portid>/cgi-bin/lansaweb?procfun+lansadem+ldem01+dem+task_id+dem00002 
 
De web-enabled versie van het 5250 Personeels Systeem is nog steeds beschikbaar. 
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LANSA About 
Het is nu mogelijk om details van de LANSA configuratie te bekijken door middel van het 
LANSA commando of via de web browser. Deze informatie kan worden verzameld, bewaard 
worden op het IFS en later, indien noodzakelijk, per email naar LANSA Support worden 
verzonden. 

 
 
De weergegeven informatie bevat onder andere: LANSA versie, OS versie, LANSA 
programma en communicatie bibliotheek, Integrator bibliotheek, LANSA systeem eigenaar 
plus links naar de EPC log en licentie details.  
 
Om deze informatie via een 5250 sessie te kunnen bekijken kan het LANSA ABOUT 
commando worden gebruikt. 
 
Om dezelfde informatie via een web interface te bekijken, gebruik URL: 
http://<web server>:<port>/CGI-BIN/LANSAWEB?procfun+LANSAWEB+ABOUT+<partition> 
 
De web interface bevat tevens een optie om getoonde gegevens rechtstreeks naar LANSA 
Support te versturen. 
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Administration Menu 
Er is vanuit het LANSA Main System Menu een nieuwe optie beschikbaar, 8. Work With 
Administration Tasks. Vanuit dit menu kunt u partities initialiseren en Systeem settings 
bekijken.  
 
Om een partitie te initialiseren kan uit een standaard set van imports worden gekozen om 
bijvoorbeeld uw LANSA for the Web of LANSA/Client omgeving op te zetten of om de laatste 
set van systeem variabelen te importeren.  
 
De settings die voorheen alleen via systeem data area’s bekeken konden worden zijn nu 
zichtbaar via een LANSA menu. U kunt bijvoorbeeld de settings bekijken voor import/export, 
task tracking, security, maar ook de basis details van uw systeem omgeving. Het is ook 
mogelijk om vanuit deze schermen wijzigingen aan te brengen in de settings.  
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Verbeteringen aan Export Lijsten 
Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht bij het werken en beheren van export lijsten: 

• Een "Position to" is toegevoegd aan de "Work with Export Lists" 
• Een bevestiging is voor opslaan toegevoegd nadat een bestaande export lijst is 

benaderd. Dit maakt het voor een ontwikkelaar mogelijk om een export lijst te 
verlaten zonder daarbij mogelijk aangebrachte wijzigingen op te slaan. 

• Een merge van bestaande export lijsten is toegevoegd. 
• Het verwijderen van een export lijst toont nu eerst een bevestiging. 
• Het printen van export lijsten is nu mogelijk. 

 
 
Verbeteringen aan Impact Lijsten 
Er zijn ook verschillende verbeteringen aangebracht aan impact lijsten: 

• Bij het zoeken naar object namen kan nu ook een pattern worden gebruikt. De Profile 
Search staat dit nu toe bij veldnamen, systeem variabelen en namen van multilingual 
variabelen. De pattern kan wild characters (%) en place holders (_) bevatten. 

• Een nieuwe zoek opdracht maakt het mogelijk om naar alle objecten te zoeken op 
basis van de Last Action date en een lijst van acties. 

• Een meerdere gerelateerd zoekopdracht vanuit de Work with Entries is nu mogelijk. 
Nieuwe opties zijn toegevoegd aan de "Work with Impact List Entries" om een 
gerelateerde zoekopdracht te starten voor een specifiek object type. 

• Het maken van een Impact Lists op basis van een aanwezige Task_Id. De objecten 
van een Task ID kunnen nu gekopieerd worden naar een Impact list. 

• Een profile search in Impact Analysis staat nu ook actie types "MC" (modified by 
check in) en "MI" (modified by import) toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 


