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LANSA 

V11 SP5 
 

 

Wat is er nieuw in LANSA Versie 11 Service Pack 5? 
 

1. Vista Support 

Alle LANSA producten die op een werkstation draaien ondersteunen nu Windows 

Vista SP1. 

 
 

 
 

In 

Deze 

Versie 

 

LANSA V11 SP5 pag. 1 Geblokkeerde Zip Bestanden  pag. 19 

LANSA Tech Exchange  pag. 8 Nieuwe cursus opzet LANSA Benelux  pag. 23 

Nieuwe VLF versie pag. 10 LANSA Gebruikersvereniging  pag. 24 

Versnel uw VLF Web bewaar actie pag. 18 LANSA Openfor.NET  pag. 25 
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2.Visual LANSA Themes 
 

Het is nu mogelijk om Visual LANSA applicaties uit te voeren met verschillende 

kleur thema’s, zoals Office 2007 Silver, Graphite, Olive of Blue of een van de 

aanwezige Office 2003 stijlen. 

Onderstaande afbeelding toont de Visual LANSA Framework applicatie gestart 

met het Office2007 Blue kleuren schema: 

 
 

 

Toepassen van Themes 
Visual LANSA Themes zijn te gebruiken via het applicatie object Sys_Appln.  

 

Normaal gesproken kunt u een theme als volgt gebruiken: 

1. Benoem het theme voor de applicatie tijdens de start (dit is veelal het 

CreateInstance event van het hoofd form dat u activeert): 

  

#Sys_Appln.Theme := 2007Blue 

  

2. Sta themes toe voor het hoofd form van de applicatie. Dit kan door middel 

van het property sheet van het form of via de volgende programma 

instructie: 

   

#Main_Form.ThemeStyle := Themed 
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Na compilatie zal uw applicatie vervolgens uitgevoerd worden als een “Themed 

form”. 

 

 

 

Bepalen van het Theme voor alle Forms 
Om niet voor ieder form apart, door middel van het ThemeStyle=Themed 

property, themes te hoeven activeren, kunt u ook het standaard gedrag voor alle 

componenten beïnvloeden door middel van het ThemedForms property van 

#Sys_Appln. 

  

False Standaard 

True  

Alle forms in de applicatie gebruiken 

het theme dat is opgegeven bij het 

#Sys_Appln.Theme property. 

  

Plaats de volgende code in de start van uw applicatie om dit te realiseren: 

   

#Sys_Appln.Theme := Shell 

#Sys_Appln.ThemedForms := True 

   

Bij het activeren van themes voor al uw forms in een Visual LANSA applicatie 

moet u er wel rekening mee houden dat het mogelijk een visualisatie 

teweegbrengt die niet gewenst is.  

 

In de Microsoft Office applicatie bijvoorbeeld is alleen het hoofdscherm 

aangemaakt met themes, alle andere dialoog windows niet (de hoofd applicatie 

gebruikt theme Blue maar onderliggende dialogen verschijnen nog steeds in het 

grijs). Wij adviseren daarom ook om ieder form apart te evalueren, alvorens u 

het form een theme laat gebruiken. 
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Themes testen tijdens ontwikkeling 
Tijdens het maken van uw applicatie kunt u door middel van de Design View 

Theme optie in het Options menu controleren hoe uw applicatie eruit komt te 

zien als u kiest voor een bepaald theme: 

 
 

Zo komt een applicatie eruit te zien als gekozen is voor theme Lilac: 
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Themes en VisualStyles 
Themes en VisualStyles zijn nauw verwant aan elkaar en kunnen in sommige 

gevallen botsen.  

De theme settings overschrijven niet de Visual Styles settings in een applicatie. 

Als een panel bijvoorbeeld in het groen wordt weergegeven omdat het gebruikte 

VisualStyle een NormBackColor groen heeft, dan zal, ook al is bij de applicatie 

zelf een 2007Blue theme opgegeven, het panel toch de kleur groen behouden.  

 

In conflict situaties zult u zelf goed moeten onderzoeken waar VisualStyle items 

mogelijk uitgeschakeld moeten worden om de visualisatie te verkrijgen die u 

wilt.   

 

 

 

3. Performance 
Deze versie brengt opnieuw performance verbeteringen en dan voornamelijk op 

het gebied van lijst verwerkingen en afhandelingen. 

 

 

 

4. Overige Nieuwtjes  
 
Connectie naar Partitie Specifieke Databases  
X_RUN is aangepast om, in een enkel LANSA systeem, per partitie, een connectie 

mogelijk te maken naar een verschillende user database. Om dit te realiseren 

kan gebruik worden gemaakt van de DBID en DBII parameters. Hierbij is het wel 

belangrijk dat verschillende databases van hetzelfde type zijn.  

 

U kunt bijvoorbeeld opgeven: 

DBII=LX_LANSA, DBID=LX_USER, DBIT=MSSQLS  

  

Houd wel in de gaten dat de waarde van de DBUT parameter gelijk moet zijn aan 

die van de DBIT parameter (als deze tenminste ook is vernoemd).  

De user database (DBID) kan ook worden opgegeven in het X_LANSA.PRO 

profiel, zodat het kan gelden voor iedere aanwezige partitie. 
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Nieuwe Editor Tab Stijl 
De tabs in de LANSA editor kunnen nu als Navigator tabs gevisualiseerd worden: 

 

 
Of als standaard tabs: 
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Om de tab stijl te wijzigen kunt u uw rechter muis gebruiken in de heading van 

de tab folder, om vervolgens te kiezen voor de optie Tab View Style. 
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LANSA Tech Exchange 

 

 

Wat is de LANSA Tech Exchange? 
Hiermee kan de LANSA gemeenschap wereldwijd LANSA Componenten - 

Weblets, Templates, Code Snippets, Technische items, etc. – delen en/of 

kopen/verkopen. Een ieder die Weblets, Code Snippets, Templates of andere  

Technische items wil aanbieden, doet dit via: 

submit the details (http://www.lansa.com/support/exchange/submit.htm) en  
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zal, na een controle, worden toegevoegd aan de lijst van: 

Available Items (http://www.lansa.com/support/exchange/available.htm). 

Indien u op zoek bent naar een specifiek component, kunt u: 

post a request (http://www.lansa.com/support/exchange/submitwanted.htm) 

om te zien of anderen uit de LANSA gemeenschap u kunnen helpen. 

Als u op zoek bent naar een specifiek component kunt u ook een verzoek 

indienen via de: 

Wanted Items (http://www.lansa.com/support/exchange/wanted.htm). Indien 

een ander lid bereid is u te helpen, regelen wij het onderlinge contact. 

 

Wie ontwikkelt de LANSA Componenten voor de LANSA 
Tech Exchange? 
LANSA Tech Exchange Componenten kunnen door iedereen worden gemaakt, 

dus ieder lid van de wereldwijde LANSA gemeenschap. Een ieder die 

Componenten te koop heeft of met anderen wil delen kan gebruik maken van de 

Exchange. Er zijn geen condities betreffende het lidmaatschap en er is geen 

wachtwoord vereist. 

 

Waarom een LANSA Tech Exchange? 
LANSA heeft wereldwijd meer dan 7.000 klanten en partners die met succes hun 

zakelijke behoeften betreffende applicaties en eBusiness oplossingen hebben 

uitgevoerd met behulp van de LANSA software en LANSA technologie. Het LANSA 

Tech Exchange programma heeft de intentie in de LANSA gemeenschap zaken te 

delen op Component niveau en dus niet op het niveau van een volledig 

ontwikkeld pakket/systeem. 

Hierdoor wordt het voor iedereen in de LANSA gemeenschap gemakkelijker om 

gebruik te maken van onderdelen door een ander ontwikkeld, waardoor u het 

wiel niet voor een tweede keer hoeft uit te vinden. 

 

Wat is anders t.o.v. de LANSA Partner Solution 
Directory? 
De LANSA Partner Solution Directory bevat volledige pakket oplossingen, 

compleet ontwikkeld in LANSA en bestrijken veelal een compleet business 

proces. LANSA Componenten bij de LANSA Tech Exchange worden veelal 

toegevoegd aan een bestaande applicatie of oplossing en bevatten een specifieke 

technische oplossing voor een bepaald onderdeel van uw programma, zoals 

bijvoorbeeld het tonen van een grafiek in een grid. 

 

Belangrijke opmerking 
Degene die iets aanlevert aan de LANSA Tech Exchange is zelf verantwoordelijk 

voor de juistheid van het component (code en documentatie). Ook de mogelijke 

ondersteuning valt op het bord van degene die het heeft gemaakt. LANSA biedt 

geen enkele garantie voor de onderdelen die worden uitgewisseld via de 

Exchange. Gebruikers van de LANSA Exchange die componenten downloaden 

dienen zich hiervan ten volle bewust te zijn en kunnen bij eventuele problemen 

nooit terugvallen op ons. 
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Nieuwe VLF 

versie 
Vele nieuwe mogelijkheden in EPC831 van het  

Framework! 

 

 

 
 

 
Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

VLF .Net Performance, 
Gebruik en 
Presentatie – 
Eind Gebruiker 

 Ja Ja Iedere Framework Web Browser 
applicatie kan door middel van de 
VLF.NET optie gecompileerd worden 
als een .NET executable. Het biedt: 

√ Verbeterde beveiliging 

√ Snellere uitvoer van de 
applicatie aan de client kant 

√ Verbeterde visuele en 
functionele GUI mogelijkheden 

√ Bijna zero deployment, door 
middel van .NET’s geïntegreerde 
ClickOnce web browser 
deployment technologie.  

 

Visual Themes Presentatie – 
Eind Gebruiker 

Ja  Ja Een eenvoudig te activeren 
alternatief voor visual styles wat een 
enorme verbetering teweeg brengt 
aan uw presentatie. Dit vereist wel 
LANSA V11 Service Pack 5.  

Automatisch 
Herstel  
Server  
Connectie 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 

Ja  Nee Het Framework kan worden 
geconfigureerd om een tijdelijke 
verbroken verbinding naar een 
server te kunnen herstellen. Dit kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden als een 
laptop even het contact verliest naar 
een draadloos station. 
 
Het Framework kan worden ingericht 
om de server connectie te 
controleren: 
• Voordat de gebruiker naar een 

volgend business object of 
applicatie gaat 

• Voordat een commando wordt 
uitgevoerd 

• Via een door de ontwikkelaar 
vastgestelde interval 

 
Bij een onjuiste connectie zal het 
Framework stoppen, de gebruiker 
hier melding van geven om 
vervolgens de verbinding te 
herstellen. 
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

Quick Find box 
in de Toolbar 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 

Ja Ja 
(NET) 

Ja Als de Quick Find optie beschikbaar 
is, verschijnt rechts boven in de  
Framework tool bar een zoekveld. 
Als gebruikers hier gebruik van 
maken verschijnt een lijst van recent 
gebruikte business objecten, waar 
naar terug kan worden gesprongen. 
Ook kan een zoektekst worden 
ingegeven om te zoeken op business 
object naam.  

Developers 
Workbench 

Performance, 
Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja Ja Ja Ontwikkelaars hebben nu direct 
toegang tot alle Framework objecten 
met hun bijbehorende properties 
d.m.v. de Developer’s Workbench.  
 
Met de Workbench kunnen zaken als 
snapping in filters en command 
handlers, maar ook properties, snel 
worden gewijzigd, zonder daarvoor 
het gehele Framework steeds te 
hoeven opstarten en bewaren.   

Verbeterde 
filter en 
command 
handler 
verwijzing 

Performance, 
Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja Ja  De interface voor snapping in filters 
en command handlers heeft 
vriendelijker gebruik en hogere 
snelheid. 
 
Als u de naam van een filter of 
command handler weet dan kunt u 
de naam ingeven, zonder daarvoor 
de volledige componentenlijst te 
hoeven inlezen.  
 
Zoeken op een specifieke 
componentnaam is nu ook mogelijk. 

Verbeterd 
Images palette 
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja   Om het prototypen van applicaties 
eenvoudiger te maken zijn 
verbeteringen aangebracht aan het 
Images Palette. Er kan nu uit een 
folder worden gekozen en het 
formaat van een image kan ook 
worden aangepast.  

Start het 
Framework in 
Prototype-
Only Mode  
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja   Het Framework kan nu ook worden 
gestart in zijn originele prototype 
mode (door middel van de Prototype 
Mode Only check box tijdens de 
selectie van uw Framework file). 

Eenvoudiger 
toegang tot 
laatste  
Demonstratie 
Systeem 
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja   Bij de start van het Framework als 
Designer kunt u nu door middel van 
een button heel eenvoudig de laatste 
demonstratie versie activeren (demo 
versie door LANSA meegeleverd). 

Organisatie 
oude XML 
Framework 
versies 
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja   U kunt nu ook uw oude XML 
Framework versies opslaan in een  
subfolder. Hiermee kan worden 
voorkomen dat er teveel versies 
hiervan in de LANSA partitie execute 
directory komen te staan. 
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

Wel of niet 
tonen  
Instance list 
tool bar 
buttons 
 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 
Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   Er is nu een Show on Instance List 
Tool Bar optie beschikbaar. Hiermee 
kunt u bepalen of een button voor 
een commando zichtbaar wordt in de 
instance list tool bar. 

Instance list 
via uw 
programma 
sorteren 
 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 
Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   Een filter of command handler kan 
nu via een instructie in uw 
programma gesorteerd worden (per 
opgegeven kolom).  

Filters kunnen 
kolomkoppen 
instance list 
veranderen 
 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 
Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   In een filter kan nu via een 
programma instructie de 
kolomkoppen wijzigen van de 
instance list. Dit kan handig zijn als 
de instance list verschillende 
zoekresultaten toont bij verschillend 
soorten filters.  

Wel of niet 
tonen van peer 
objecten in 
instance lists 
 

Gebruik - Eind 
Gebruiker 
Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   De Enable Peers when Selected optie 
regelt of object commando’s die op 
hetzelfde niveau zitten als het 
geselecteerde business object 
getoond moeten worden.  

Onderdelen 
Framework 
met een 
instructie 
tonen of niet 
tonen 
 

Verbeterde 
Verschijning 
Gebruik - Eind 
Gebruiker 
Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   Met een muisklik kunnen nu al alle 
onderdelen van het Framework 
zichtbaar of onzichtbaar worden 
gemaakt. Dit kan nu ook via een 
instructie in uw programma.  
 
Command handlers kunnen ook via 
een instructie alle beschikbare ruimte 
benutten en zichzelf terugbrengen 
naar de oorspronkelijke grootte. 

Document 
Manager 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   Er is een nieuw commando  
DF_DOCS beschikbaar voor het 
beheer van uw documenten. De 
documenten worden vastgelegd in 
een meegeleverde database file 
genaamd DFDOCS. Dit commando 
kan gekoppeld worden aan ieder 
Framework object en is direct 
bruibaar. Gebruikers krijgen een 
standaard Windows folder te zien 
met een listview toont met 
aanwezige documenten voor het 
geselecteerde object. Een icon bij de 
list view entry geeft hierbij de status 
van het document aan. 
 

Controle 
wanneer een 
object 
geopend kan 
worden in een 
nieuw window 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   Objecten (Frameworks, applicaties, 
application views, en business 
objecten) hebben een nieuwe optie 
waarmee bepaald kan worden of het 
object geopend kan worden in een 
apart window.  
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

Optionele 
show current 
business 
object in kop 
window 
 

Verschijning Ja   Met behulp van de Show Current 
Business Object in Window Title optie 
kunt u forceren dat Framework altijd 
het actuele business object toont in 
als titel van het window.  

Set session 
values voor 
het uitvoeren 
van de 
connectie 
 

Performance - 
Ontwikkelaar 

Ja   Het is nu mogelijk om session values 
te voorzien van waarden voordat de 
connectie naar de server wordt 
uitgevoerd. Dit kan met behulp van 
het nieuwe IIP  
avSetBCSessionValues 
 
Een voorbeeld van een session value 
die van een waarde moet worden 
voorzien voordat de server connectie 
wordt uitgevoerd is PSRR (Primary 
Server Route Repository). Het stuurt 
dat Repository data die niet lokaal 
verkregen kan worden, opgevraagd 
wordt op de server. 

Test de 
Geactiveerde 
status van  
filters en 
command 
handlers 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja   Met behulp van dit nieuwe property 
kunt u verschil herkennen tussen 
filters en command handlers die 
zichtbaar zijn voor de eindgebruiker 
en wel actieve, maar niet zichtbare 
filters/command handlers.  
 
Voor die filters en command handlers 
die actief zijn maar behoren tot een 
business object dat niet zichtbaar is, 
zal avFilterActivated of 
avCommandHandlerActivated de 
waarde FALSE teruggeven.  
 
#Com_Owner.avFilterActivated (in 
een filter)  
#Com_owner.avHandlerActivated (in 
een command handler) 
 

Specificeer uw 
eigen 
Framework 
versie nummer 
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

Ja   Via het (Framework) -> (Properties) 
-> Framework Details tabblad kunt u 
nu uw eigen Framework versie 
nummer ingeven. Het bestaat uit 4 
getallen, waarvan ieder getal tussen 
1 en 9999999 moet liggen. 

Trace 
uitschakelen 
voor 
Framework 
Web 
applicaties 
 

Beveiliging  Ja  U kunt nu regelen dat eindgebruikers 
tracing niet meer kunnen activeren 
bij Framework web applicaties. Dit is 
uit veiligheid in een productie web 
omgeving nogal belangrijk. 

Visual Ids in 
Web niet 
tonen 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

 Ja  Als in Framework web applicaties, 
een business object een Visual ID 1 
of 2 heeft met een volgnummer nul 
of blanco, dan worden de kolommen 
hiervan nu niet meer zichtbaar.  
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

De tab 
volgorde van 
buttons 
kunnen 
bepaald 
worden 
 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 

 Ja  De Tab volgorde van buttons kunnen 
worden bestuurd. 
 
Zie SETBUTTONINDEX in de VF built-
in functie en UB_xxxxx User Buttons 
(Webevent) of UB_xxxxx User 
Buttons (WAM’s). 

Verbeterde 
Focused Input 
Stijl 
 

Gebruik, 
Verschijning – 
Eind Gebruiker 

 Ja  APPEND= kan worden gebruikt met 
het Focused Input Field Style 
property van het Framework. Het 
regelt dat de Focused Input Field 
Style property wordt uitgebreid in 
plaats dat het geheel wordt 
vervangen. 

VLF-WEB login 
verbeteringen 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

 Ja  Het web Framework kan zo worden 
opgezet dat het wachtwoord dat 
wordt ingegeven gecontroleerd wordt 
met het i5/OS gebruikers 
wachtwoord. 
 
Een voorbeeld hoe dit te regelen 
wordt nu meegeleverd. 
 
Het meegeleverde UFU0001 bevat nu 
code en commentaar dat 
demonstreert en toont: 
· Directe login controle richting een  
System i gebruikers profiel. 
· Uitsturen berichten waarom een 
inlog is geweigerd. 
 
Enkele 3GL programma’s die dit alles 
mogelijk maken worden geïnstalleerd 
bij EPC831.  
 
Kijk voor meer details in de source 
van functie UFU0001 in proces 
UF_SYSBR.  

Verbeterde 
opstart tijd 
voor DBCS 
Web 
applicaties 
 

Performance – 
Eind Gebruiker 
(DBCS) 

  Ja De manier waarop de DBCS 
informatie wordt doorgegeven naar 
de server bij de start van een eerste 
business object in een VLF-WEB 
applicatie is verbeterd. De initiële 
informatie wordt nu via een tweetal 
exchanges verzorgd. 

Controle Web 
Framework 
start-up 
formaten 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 

  Ja Voor het web Framework hebben 
ontwikkelaars nu enkele controles 
beschikbaar omtrent het formaat van 
de te tonen windows bij de start van 
het Framework (Navigation Pane, 
Filter Panel, Instance List Panel, en 
Command Handler panel) 
 
Zie Web Initial Filter Pane height 
(%), Web Initial Filter Pane width (% 
of right panel) en Web Initial 
Navigation Pane width (%). 
 
(Bij een .Net Framework wordt het 
formaat dat een eindgebruiker heeft 
ingesteld tussen sessies automatisch 
bewaard. 
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

Verbeterde XP 
en Vista 
velden en 
buttons in web 
browser 
applicaties 
  

Verschijning   Ja Framework velden en buttons in XP 
en Vista hebben nu meer weg van de 
native velden en buttons. 

Maximum 
Aantal 
Applicatie 
Views 
verhoogd naar 
100 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

Ja Ja  Er kunnen nu een 100-tal Views 
gedefinieerd worden voor een  
applicatie.  
 
Als er meer dan 10 vereist zijn, dan 
zal het Navigatie Panel als Tree View 
gepresenteerd moeten worden. 
 

Maximum Web 
Wachtwoord 
Lengte is nu 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

 Ja  De maximaal toegestane lengte voor 
wachtwoorden in Web applicaties is 
nu 32 karakters. De minimum lengte 
is 10. 

Selection 
Block Size 
waarde is nu 
standaard 500 
 

Performance – 
Eind Gebruiker 

Ja   De Selection Block Size parameter 
bepaald het aantal records dat door 
middel van het SELECT commando 
door de server, per keer, wordt 
teruggestuurd naar de client. De 
Performance wordt verbeterd bij een 
hogere block size, daarom is de 
standaard waarde bij de definitie van 
en nieuwe server nu 500. Al 
aanwezige server definities blijven 
ongewijzigd. 

Newlook 
versie 
 

Gebruik, 
Verschijning – 
Eind Gebruiker 

  Ja Deze versie van RAMP vereist 
Newlook Versie 8.0.5.14307 (of 
later). 

Dynamische 
Naamgeving 
van Newlook 
schermen en 
velden 
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

  Ja U hoeft niet perse Newlook Designer 
te gebruiken om relevante schermen 
en velden te identificeren in Newlook. 
In plaats hiervan kunt u Dynamic 
Naming from in de RAMP tools 
omgeving gebruiken.  
 
Opmerking: De Newlook licentie kan 
deze optie in sommige RAMP 
omgevingen limiteren. Neem in dit 
geval contact op met uw leverancier.   
 

Behoud 
Newlook SID 
File Versies 
 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

  Ja U kunt nu, voordat u wijzigingen 
gaat aanbrengen met de RAMP tools, 
backup kopieën maken van de 
Newlook SID files.    
 
 

Nieuwe 
Newlook 
Server 
Property Use 
INI file 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

   Een Newlook .ini file kan worden 
gekoppeld aan een Newlook Server. 
Gebruik het Use INI file property om 
een Newlook server te koppelen aan 
een Newlook ini file. Dit maakt het 
gebruik van meerdere Newlook INI 
en SID bestanden eenvoudiger.   
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

Nieuwe Script 
Functies 

Gebruik - 
Ontwikkelaar 

  Ja SETFOCUS – Zet de focus bij een 
veld op het actuele scherm 
 
GETFOCUS – Het terugkrijgen van de 
naam van het veld dat de focus heeft 
 
COPYTOCLIPBOARD – Kopieer een 
string naar het klemboord van de 
gebruiker 
 
MAKESUBFILEINTOSTRING – Een 
DataGrid als een string teruggeven 
 
SET_UNKNOWN_LOCKING - Override 
Session lock property 
 
FATAL_MESSAGE_TYPE – Zorgt 
ervoor dat bij een fatale fout het 
Framework niet meer afbreekt, maar 
dat er meldingen worden getoond. 

Nieuwe 
deployment 
opties 
 

Nieuwe 
Deployment 
Mogelijkheden 

  Ja De Newlook Update File en Codebase 
warden in de server definities kunnen 
nu worden opgegeven. Dit maakt de 
uitrol van RAMP applicaties 
eenvoudiger.   

Optionele 
commando 
argumenten 
toegankelijk  
in RAMP 
scripts 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

  Ja Uw RAMP scripts kunnen verwijzen 
naar de twee alfanumerieke en de 
twee numerieke optionele 
argumenten die in het Framework 
zijn gedefinieerd.  
 
Met behulp van het context menu 
(rechter muis) bij het actuele 
commando kunt u de waarden in uw 
script kopiëren.  
 
Voorbeeld:objCommand.uAlphaArg1 

Web 
applicaties 
kunnen d.m.v. 
het Web 
Signon IIP het 
RAMP profiel 
en 
wachtwoord 
overschrijven 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

  Ja Het is nu mogelijk het 
gebruikersprofiel en wachtwoord, dat 
wordt gebruikt bij de start van een 
RAMP sessie, te overschrijven.  
 
Het nieuwe profiel en wachtwoord 
kunnen worden opgegeven in de 
Web signon IIP. Zijn ze opgegeven 
en worden ze doorgegeven, dan 
overschrijven ze ieder ander profiel 
met wachtwoord. 
 
De meegeleverde versie hiervan heet 
UF_SYSBR/UFU0001. Bekijk de 
source maar eens van UFU0001. 

RAMP browser 
applicaties 
tonen nu 
standaard 
scroll bars 
 

Gebruik – Eind 
Gebruiker 

  Ja Als het formaat van een Destination 
screen groter werd dan de container 
waarin het zich bevond, verdween tot 
nu toe een deel van het scherm en 
werden geen scroll bars getoond.  
 
Deze VLF versie toont nu wel 
automatisch scroll bars. 
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Betreft 

 

 
           Meer Details  

 
Onderdeel 

 

Biedt Voordeel 
Aan 

WIN WEB RAMP  

Dynamisch 
VLF buttons en 
5250 
functietoetsen
beschikbaar 
maken in  
RAMP 
destinations 
 

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

  Ja Gebruik SETKEYENABLED() om 
tijdens de definitie van de destination 
buttons of functietoetsen wel of niet 
beschikbaar te stellen. 

Specificeer de 
volgorde van 
buttons in 
RAMP 
schermen  

Nieuwe 
Ontwerp 
Mogelijkheden 

  Ja De volgorde van buttons in RAMP 
schermen kan nu worden bepaald.  

 

 

Opmerking 
De nieuwe VLF versie (EPC831) kan in een LANSA V11 omgeving worden 

gebruikt op de niveaus CU3, SP4 of SP5. 

 

Het is voor het gebruik van EPC831 geen vereiste om uw LANSA omgeving te 

upgraden naar de laatste LANSA versie (LANSA V11 SP5).  
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Versnel uw VLF WEB 

bewaar/genereer 

actie 
 

De meeste Frameworks zijn actief in een multilingual partitie en hebben daarom 

ook meerdere talen gedefinieerd. Iedere taal heeft een Generate Web Pages 

optie in het Web Details tabblad. 

 

Als u de checkbox niet selecteert voor die talen die u niet nodig heeft tijdens 

ontwikkeling, dan wordt voor die taal ook niets gegenereerd, wat de opslag en 

generatie enorm zal versnellen.  

 

  
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Oktober 2008 pagina 19 
© LANSA 2008 

Geblokkeerde Zip Bestanden 
Als u software ontvangt in een zip file dan is de kans groot dat het in zijn reis via 

het internet op meerdere manier is verzonden (via e-mail, FTP, etc). Hierdoor 

kan het zip bestand door de Microsoft Attachment Manager als geblokkeerd  

zijn gekenmerkt.  

 

Dit kunt u controleren door de properties van het zip bestand te bekijken:  

 
Ziet u een bericht als in bovenstaand rood kader, dan is het gemarkeerd als 

geblokkeerd. 

 

U zult voordat u een zip file wilt gebruiken, eerst deze blokkade moeten 

opheffen – waarbij het niet uitmaakt hoe u deze zip file heeft verkregen. 

 

Als u dit niet doet, dan zal ieder onderdeel van de zip file die u uitpakt, ook 

geblokkeerd zijn.  
  
Als de uitgepakte bestanden geblokkeerd blijken te zijn, dan kunnen problemen 

die zich hierdoor later voordoen heel erg lastig zijn op te sporen. 
  
U dient ze dan wellicht een voor een apart de deblokkeren.  
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Hier volgen nog wat meer details …. 

 

Attachment Manager Windows XP Service Pack 2 (SP2) 
 

Omschrijving 
Attachment Manager is een nieuw onderdeel in Windows XP SP2 en Windows 

Vista. Het probeert het openen van kwaadaardige bestanden tegen te gaan die 

via het internet zijn gedownload. Dit wordt geregeld door wat extra informatie 

aan uw bestand te koppelen, genaamd zone information. Het bevat het URL 

waarvan het bestand gedownload is. Dit extra stukje informatie vertelt Windows 

dat die bestanden een potentieel gevaar kunnen opleveren.  

 

 

Welk effect heeft het op uw bestanden 
Als u een bestand download van het Internet, dan blijft het gemarkeerd als 

onveilig, totdat het gedeblokkeerd wordt. Als een bestand gemarkeerd is als 

onveilig, dan zal Windows het mogelijk niet toestaan dit bestand te openen. Het 

hierbij wel afhankelijk welk type bestand het betreft. Dit kan tot onduidelijke 

situaties leiden en kan het oplossen van latere problemen complex maken. Het is 

daarom belangrijk dat u ieder bestand dat u vertrouwt, deblokkeert. Anders 

kunnen er zich vreemde en onnodige problemen gaan voordoen.  

 

 

Downloaden van een ZIP file van het Internet 
Als u een ZIP file download van het Internet, dan zal het worden gemarkeerd als 

onveilig. Als u deze ZIP file nu uitpakt met behulp van de Windows Explorer, dan 

zal het alles wat daarin zit ook als onveilig markeren. Het is daarom erg 

belangrijk om, voordat u de inhoud gaat uitpakken, met behulp van de ‘unblock’ 

button de ZIP file als veilig te kenmerken.  

 

 

Hoe bestanden te deblokkeren die van het Internet 
gedownload zijn 
Via het properties (nl: eigenschappen) scherm (Windows Explorer, rechter muis 

klik, kies Properties) kunt u een bestand markeren als veilig. 
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Klik op de ‘Unblock’ button om richting Windows aan te geven dat de ‘unsafe’ 

markering verwijdert kan worden. 

 

Geen effect bij FAT/FAT32 volumes 
Attachment Manager is niet in staat bestanden te markeren die zijn opgeslagen 

op FAT/FAT32 volumes. Het heeft alleen betrekking op NTFS volumes.  

 

Hoe meerdere bestanden eenvoudige te ‘deblokkeren’ 
De eenvoudigste manier is om uw bestanden te deblokkeren is ze te kopieren 

naar een FAT/FAT32 volume, en hierna weer terugzetten naar een NTFS volume. 

Als alternatief hierop kan een klein programma worden gebruikt dat via de 

volgende url kan worden gedownload: 

http://technet.microsoft.com/en-au/sysinternals/bb897440.aspx 

 

 

Uitschakelen van de Attachment Manager 
de Attachment Manager kan ook worden uitgeschakeld. 

 

Hier volgen de stappen om dit te realiseren: 

1. Start de ‘Group Policy Object Editor’ (gpedit.msc) via de Command Prompt 

of gebruik het ‘Run’ commando in het Windows Start Menu. 

2. Open het onderdeel ‘User Configuration’ >> ‘Administrative Templates’ >> 

‘Windows Components’ >> ‘Attachment Manager’. 
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3. Gebruik uw rechter muis bij de derde optie: Do not preserve zone 

information in file attachments. Selecteer de ‘Properties’. 

 

 
 

4. Selecteer ‘Enabled’ (Enabled houdt in dat ‘Do not preserve zone 

information in file attachments’ enabled is, wat betekent dat Windows 

geen zone informatie meer vastlegt bij bestanden die als bijlage worden 

toegevoegd). Klik op OK om het dialoog window te sluiten. 
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Nieuwe Cursus opzet 

LANSA Benelux 
 

LANSA Benelux heeft zijn cursus aanbod veranderd. Enkele cursussen zijn 

verdwenen, nieuwe cursussen zijn toegevoegd. Ook is de lengte van enkele 

cursussen aangepast om er zeker van te zijn dat deelnemers voldoende bagage 

hebben na het volgen van een cursus. Het volledige overzicht met alle details is 

te bekijken via de web pagina: 

http://www.lansa.com/education/benelux.htm 

 

 

Nieuw Cursus Pad 
 

 
 

 

Beschikbare Cursussen 
 

Cursus Aantal Dagen 

LANSA Basis Workshop 7 dagen 

Visual LANSA Workshop 6 dagen 

Visual LANSA Framework (VLF) Windows 3 dagen 

Web Application Module (WAM) Workshop 6 dagen 

Visual LANSA Framework (VLF) WAM 3 dagen 

LANSA Integrator Workshop 3 dagen 

RAMP Workshop 8 dagen 

LANSA Composer Workshop 2 dagen 
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LANSA 

Gebruikersvereniging 
 

De volgende reünie van de LANSA Gebruikersvereniging vindt plaats tijdens de 

Common Nederland Najaarsconferentie te Ede op donderdag 30 oktober. 

 

De thema van de conferentie is ‘Groen’. De uitnodiging plus agenda zal begin 

oktober door Common worden verstuurd. 

 

Dit is DE gelegenheid voor LANSA gebruikers om meer over de toekomst plannen 

van LANSA te leren. Het is tevens de gelegenheid om andere gebruikers en de 

LANSA ondersteuners te ontmoeten om problemen en oplossingen te bespreken 

en om ideeën, tips en trucs uit te wisselen. Er is ook de mogelijkheid om zich in 

te schrijven voor een gratis LANSA RAMP workshop op donderdag 27 november. 

 

Tijdens de conferentie kunnen System i (of iSeries of AS/400) gebruikers hun 

verlangens uiten over hetgeen zij graag in Release 7 van het operating systeem 

verbeterd of aangevuld zouden willen zien. Alle suggesties, verzoeken en ideeën 

zullen worden besproken met IBM. 

 

Tot ziens op 30 oktober in Ede. 

 

Lis Kleijn 

LANSA gebruikersvereniging vertegenwoordigster. 
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LANSA Openfor.NET 
LANSA heeft een nieuw product op de markt gebracht: LANSA Openfor.NET 

 

 

Het persbericht hierover: http://www.lansa.co.uk/press/20810.htm. 

 

Onderstaand een link naar een product tutorial video dat de toegevoegde waarde 

uitlegt voor een .NET ontwikkelaar en dat demonstreert hoe het werkt: 

http://www.lansa.com/downloads/lansaopenfordotnet/ 

 

Dit product is de eerste stap in de lijn van ondersteuningen voor de Microsoft 

.NET omgeving en ook al eerder vermeld in de laatste LANSA Review en 

Nieuwsbrief. We zijn vanaf nu beter in staat om in de behoeften te voorzien van 

bedrijven die al een gemixte IBM / Microsoft omgeving hebben of die van plan 

zijn om in zo’n omgeving te gaan werken. We beschikken sinds kort ook al over 

een .NET versie van ons Visual LANSA Framework, en over niet al te lange tijd 

zullen er meer .NET gerelateerde aankondigingen van LANSA komen. 

 


