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Nieuwe VLF versie 
 
Een nieuwe versie van het Visual LANSA Framework is nu beschikbaar (EPC793). Dit artikel 
beschrijft de meest belangrijke nieuwtjes van deze versie van het Framework. 
 

A. Performance 
De start-up tijd voor Framework applicaties zijn in deze versie van het Framework enorm 
verbeterd. 
 

GZIP compressie voor web applicaties op een System i met 
een Apache HTTP Server 
Framework web applicaties bevatten nu een optionele GZIP (GZ) standaard industrie 
compressie. 
Het gebruik van deze optie wordt heel sterk aangeraden omdat hiermee het starten van web 
browser Framework applicaties enorm wordt versnelt. Bekijk voor meer details betreffende 
de inrichting en start de Using GZIP File Compression uitleg in de online guides. 
 
 

Snellere Framework web start-up tijden inclusief RAMP 
In toevoeging tot de ondersteuning van GZIP zijn de HTML en JavaScript bestanden die zijn 
aangemaakt voor Framework Web applicaties aanzienlijk aangepast.  
Door gebruik te maken van een ‘unrolling’ techniek voor de definitie van het Framework is de 
start-up tijd voor Framework web applicaties verder versnelt, met als resultaat dat het XML 
bestand dat een Framework definieert niet langer meer hoeft worden uitgerold naar de 
omgeving van een eindgebruiker. 
 
 

Snellere Framework Windows start-up tijden inclusief RAMP 
Framework Windows applicaties maken nu gebruik van een nieuwe property optimalisatie 
techniek waarmee de start-up tijden voor applicaties die de end-user entry points UF_EXEC 
en UF_ADMIN (of equivalent) gebruiken aanzienlijk zijn versneld.  
In het algemeen kan dus worden gezegd dat Framework windows applicaties sneller zullen 
starten dan voorheen.  
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Verbeterde Framework web applicatie instance list performance 
Instance list afhandelingen in Framework web applicaties zijn opnieuw onder het licht 
gehouden, met als resultaat een aanzienlijk betere instance list performance. 
 
 

De Preload Framework Images optie is verwijderd 
De Framework web applicatie optie ‘Preload Framework Images’ is verwijderd. Alhoewel 
deze optie vooral visueel interessant was voor mensen die het Framework voor het eerst 
starten, is gebleken dat bij veelvuldig gebruik van het Framework, het geheel, door de 
manier waarop Internet Explorer omgaat met het cachen van afbeeldingen, er trager van 
werd.  
 
Gebruikers die nu het Framework voor het eerst starten (of gebruikers die het Framework 
starten nadat het cache is opgeschoond) merken mogelijk een vertraging op omdat 
afbeldingen (her)geladen worden vanaf de server. Herhaaldelijk gebruik, waarbij 
afbeeldingen in het IE cache aanwezig zijn, bidet nu dus voordelen. Deze situatie kan zelfs 
nog worden verbeterd door het aanpassen van enkele HTTP server configuratie settings, 
waarbij de controle voor gewijzigde afbeeldingen niet wordt uitgevoerd als de afbeelding al in 
de cache van uw browser aanwezig is.  
 
In een System i Apache web server configuratie kan dit worden geregeld in de Expires 
Header van de HTTP Responses sectie zoals hieronder staat aangegeven. In dit voorbeeld 
wordt ieder .gif bestand op zijn versie gecontroleerd, om de 6 maanden:  

Merk wel op dat er een verschil is tussen het cachen van een afbeelding en de versie 
controle. Browsers herbruiken normaal gesproken de afbeelding die in cache staat. Maar er 
wordt wel gekeken naar een mogelijk verschil in datum/tijd van de afbeelding in cache en die 
op de server. Deze laatste operatie wordt door bovenstaande setting uitgeschakeld. 
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Om deze wijzigingen te bewerkstelligen dient u wel rekening te houden met: 
 

1. Dat u uw Web Browser en Javascript Bestanden moet 
hergenereren  
De belangrijkste HTML en JavaScript bestanden die voor web browser applicaties worden 
gebruikt zijn gewijzigd.  
U dient deze te (her)genereren voordat u probeert een bestaande web browser Framework 
applicatie te starten. Om dit te doen dient u het Framework te starten als een ontwikkelaar 
om vervolgens een dummy wijziging aan te brengen, waarna het opslaan van deze 
aanpassing de gewijzigde HTML en JavaScript bestanden op de server plaatst.  
Heeft u een live VLF applicatie, dan dient u ook hiervoor op dezelfde manier uw Framework 
HTML en JavaScript bestanden te wijzigen en ze opnieuw uit te rollen op het moment dat u 
weer een nieuwe versie van uw VLF omgeving gaat opleveren.  
 
 

2. De Web Browser Applicatie Load Window is gewijzigd  
Indien u de “Load Window” gebruikt dat verschijnt tijdens de start van een web browser 
applicatie over het internet dank an het zijn dat u een hoogte en breedte moet opgeven voor 
de nieuwe versie van het load window.   
Het aanwezige property “Web Load Style” is verwijderd en vervangen door een aparte 
velden die de breedte en hoogte van het window bepalen. Zie ook de LANSA documentatie, 
onderdelen Load Wait Window Height en Load Wait Window Width. Indien u het formaat en 
uiterlijk van het load window heft aangepast dan is het verstandig deze waarden in uw 
Framework op te nemen voordat u uw applicatie opnieuw gaat uitleveren. 
 
 
 

B. Betere Flexibelere Framework Locking 
 

Nieuwe PROGRAM_EXIT optie voor Framework locking 
De Framework locking mogelijkheid heft een nieuwe PROGRAM_EXIT optie. Het is gelijk 
aan de al aanwezige PROGRAM optie, met het verschil dat de gebruiker het Framework kan 
afsluiten zonder daarbij de lock vrij te geven.  
Kijk in de guides bij Framework Locking Service to Handle Unsaved Changes. 
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C. Instance Lists 
 

Verbeterde Framework Windows instance list afhandeling 
In Framework Windows applicaties is de afhandeling van de instance list verbeterd. Het is 
nu mogelijk om dynamisch entries toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen in een 
instance list die al een treeview is gevisualiseerd, waar voorheen de volledige tree moest 
worden bijgewerkt. Kijk in de documentatie voor meer nieuwe opties.  
  
 

Verbeterde documentatie voor instance list processing en 
opties 
Er zijn nieuwe secties in de guides toegevoegd die betrekking hebben op het gebruik en 
afhandeling van de instance list: 

• Advanced Instance List Processing toont mogelijke technieken voor het central 
afhandelen van instance lists operaties die een Scope(*Application) reusable VL part 
gebruiken en methods voor het delegeren van algemene taken richting een gedeeld  
VL reusable component. 

• De Updating and Deleting Instance List Entries en Physical Instance Lists secties 
beschrijven hoe dynamisch een update, insert en delete van entries in een instance 
list kan worden uitgevoerd die als treeview wordt weergegeven, zonder daarbij de 
volledige treeview te hoeven bij te werken. 

• Instance Lists with Different Types of Objects bevat meer gedetailleerde informatie 
over het maken van parent-child instance lists. 

 
 
Indien u al gebruik maakt van de meegeleverde instance list handler DFRELB1 of DFREL01, 
voor het afhandelen van hiërarchische instance lists, dan dient u deze te hercompileren. 
 
 
 

D. Interface Verbeteringen 
 

Nieuwe Show in Menu when Disabled optie 
Deze nieuwe optie stelt u in staat om disabled commando’s wel (of niet) te tonen in 
commando menu’ . 
 
Door deze optie uit te zetten, kan het tonen van menu’s met disabled commando’s worden 
gereduceerd. 
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Nieuwe method #Com_Owner.avShowMessages  
Filters en command handlers in Framework Windows applicaties kunnen nu via uw eigen 
programma de huidige berichten tonen door middel van de #Com_Owner.avShowMessages 
methode.  
Het reageert precies hetzelfde als date en eindgebruiker klikt op de Messages button in de 
status bar. Framework web applicaties waren al langer in staat om dit te doen. 
 
Voorbeeld om berichten te tonen: 
 
Toon de huidige set van berichten: 
Windows 
Invoke Method(#Com_Owner.avShowMessages) 
  
Browser 
Use Builtin(VF_SET) With_Args(AVSHOWMESSAGES TRUE) 
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CheckNumeric gebruiken in een 
WAM om numerieke velden te 
valideren 
 
Bij het maken van een WAM waarbij numerieke velden worden gebruikt is het mogelijk date 
en eindgebruiker een waarde inbrengt die te lang is of ongeldig is. Door gebruik te maken 
van de CheckNumeric optie zal LANSA alle ingebrachte data controleren door middel van 
een Javascript error checking en zal aanwezige velddata automatisch worden afgekapt. 
 

Hoe kan CheckNumeric worden toegepast 
CheckNumeric is een optie die geactiveerd moet worden voor de gehele WAM, dus het is 
een property van de WAM definitie in Visual LANSA. Bij het openen van de WAM in de 
editor is het aanwezig in de details tab zoals hieronder is gevisualiseerd. Het is ook mogelijk 
om zelf Checknumeric(YES) toe te voegen aan de Begin_Com instructie van de WAM. 
 

 

 

Nadat deze wijziging is aangebracht is het niet noodzakelijk uw XSL te hergenereren. 
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Hoe werkt het 
Bij uitvoer van uw programma zal de veldwaarde worden gecontroleerd als door middel van 
een tab het veld wordt verlaten. Als de ingebrachte waarde niet voldoet aan de velddefinitie, 
dan zal automatisch een popup worden getoond met een melding hiervan en de waarde van 
het veld zal dan automatisch worden afgekapt. 
 

 
 
Het is mogelijk om het tonen van het bericht uit te schakelen, maar wel de truncate 
functionaliteit te behouden. Dit kan worden geregeld door het ALERT statement in de functie 
_isValidNumber in Std_Script.js als commentaar op te nemen. 
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MQSeries: Message en 
Correlation ID bevat geen geldige 
EBCDIC karakters 
 
Bij het gebruik van MQSeries programma’s worden de Message en Correlation ID's niet in 
het juiste formaat weergegeven. Bij het doorgeven van de Message ID en Correlation ID's 
als XML als een <tag> produceert een fout die gelijk is aan: 
"XMLHelper: parser fatal error : An invalid XML character (Unicode: 0x16) was found 
in the value of attribute "value" and element is "rdml:field"." 
 

Oplossing 
Wanneer u de MQSeries BIF's gebruikt of message id en correlation id in uw programma 
gebruikt dan zal de gebruikte API call altijd 24 bytes teruggeven. 
JSMMID Message Id - CHAR 24 
JSMCID Correlation Id - CHAR 24 
 
Deze id's zijn enkel een volgorde van bits en zijn in feite geen geldige karakters. 
 
In de documentatie staat vermeld: 
"When the LANSA function or RPG program receives the Message Id and Correlation Id, do 
not send these values across to the loaded JSM service, because they do not contain valid 
EBCDIC characters." 
 
Indien u deze bericht id's wilt opslaan of wilt meesturen in een XML bericht, dan zult u ze 
moeten converteren naar een string representatie. 
 
U kunt bijvoorbeeld de BINTOHEX BIF gebruiken om de binary data te converteren naar 
hexadecimale karakters. 
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Gekopieerde packages 
worden aangemaakt in de 
verkeerde locatie 
 

U dient de deployment tool te sluiten en te herstarten nadat u 
een package gekopieerd heft van de ene applicatie naar een 
andere 
Er is op dit moment een probleem in de deployment tool met de copy process optie als u een 
package kopieert van de ene n aar de andere applicatie. Dit komt zowel in LANSA versie 10 
en LANSA versie 11.3 voor. 
Bij het genereren van de gekopieerde package (de nieuwe dus) zal de build correct 
verlopen, maar de bestanden die bij de package horen worden geplaatst in de oude 
applicatie directory. 
Dit kan voor problemen zorgen als de oorspronkelijke package dezelfde naam heeft als de 
gekopieerde package, omdat het de doel package zal overschrijven. 
 
 

Oplossing 
Om dit probleem niet tegen het lijf te lopen dient u de deployment tool te herstarten voordat 
u probeert de package te genereren. Is de deployment tool eenmaal opnieuw opgestart dat 
zal het de package plaatsen in de juiste locatie.  
Mocht u de package al hebben gebouwd, waarbij de package en de package bestanden 
geplaatst zijn in de oude applicatie directory, dan dient u eerst de package bestanden te 
verwijderen uit de oude applicatie directory. Zijn deze eenmaal verwijderd (en is de 
Deployment Tool opnieuw gestart), dan kunt u de package opnieuw laten aanmaken.  
  
Dit probleem wordt opgelost in een volgende versie van de deployment tool. 



 

 
LANSA Nieuwsbrief December 2006 pagina 10 
© LANSA 2006 

Hoe kan F1 help worden 
uitgeschakeld in het Visual 
LANSA Framework  
 

De F1 toets wordt normaal gesproken gebruikt als "HELP" in iedere windows applicatie 
(inclusief alle VISUAL LANSA applicaties en Visual LANSA Framework applicaties) en wordt 
normaal gesproken niet voor andere doeleinden gebruikt. 
 
In V11 CU3 Visual LANSA (of VLF) applicaties is het mogelijk om de standaard F1 
functionaliteit uit te schakelen 
Onderstaand voorbeeld toont hoe de F1=Help toets wordt uitgeschakeld in het Framework. 
Dit kan echter worden gerealiseerd in IEDERE Visual LANSA applicatie. 
Dit is een aangepaste kopie van de meegeleverde user entry point, UF_EXEC, en 
demonstreert hoe de F1 in het Framework kan worden uitgeschakeld. 
 
Wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de meegeleverde source zijn in het rood 
aangegeven. 
Om dit voorbeeld uit te proberen dient u een form te maken met een naam die anders is dan 
UF_EXEC en er onderstaande source in te kopiëren. 
 
Bekijk ook even de informatie na de source (betreft informatie over het maken van 
customized entry points in het Framework). 

 

*============================================================================= 
*  
* Component : XX_EXEC 
* Type : Form 
* Ancestor : VF_AC006 
* 
* ============================================================================= 
* 
* PLEASE NOTE: This component is a COPY of the shipped version. 
* You may choose to modify it. Refer 
* to the end of this component for more details about making your 
* own version of this component. 
* 
Function Options(*DIRECT)  
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #VF_AC006 *implements #Prim_App.IHelpHandler) 
CLIENTWIDTH(771) LEFT(153) TOP(32) WIDTH(779) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#BROWSER) WIDTH(247) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#COMMANDHANDLER) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#COMMAND_PANEL) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#INTRO) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#INTRO_PANEL) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#RIGHT_PANEL) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#SELECT_PANEL) WIDTH(247) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#TOP_PANEL) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#WORK_PANEL) WIDTH(578) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#STATUS) LEFT(239) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#TOOLBAR) WIDTH(767) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#IDENT_PANEL) WIDTH(767) 
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DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#MAIN_PANEL) WIDTH(767) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#IDENT_BUTTON) LEFT(746) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#CURRENT_OBJECT) WIDTH(467) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#APPLICATION) WIDTH(185) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#LEFT_PANEL) WIDTH(185) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#STATUS_BAR) WIDTH(771) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#MiniFilter) WIDTH(467) 
DEFINE_COM CLASS(*ANCESTOR) NAME(#Right_panel_Main) LEFT(189) WIDTH(578) 
 
* ============================================================================= 
* Method Routines 
* ============================================================================= 
 
MthRoutine uInitializeFramework Options(*Redefine) 
 
* Set up for end user mode 
 
Set #Com_Owner uDesignMode(FALSE) 
Set #Com_Owner uAdminMode(FALSE) 
 
* Set to start up image name 
 
Set #Com_Owner uStartupImage(#uf_im001) 
 
* Nominate the XML file containing the framework design 
 
Set #Com_Owner uSystemXMLFile('vf_sy001_system.xml') 
uSystemXMLChoice('vf_sy001_system_choice') 
 
EndRoutine 
 
Mthroutine Name(ProcessHelpRequest) Options(*Redefine) 
* Define_Map For(*input) Class(#prim_objt) Name(#Requestor) Pass(*by_reference) 
* Define_Map For(*input) Class(#prim_alph) Name(#Tag) 
* Define_Map For(*input) Class(#prim_boln) Name(#Handled) 
 
**************************************************************************** 
* Add logic here to determine if F1 is ignored or not. 
**************************************************************************** 
 
* If Handled is true this will stop the help request going to the normal VL help facility. 
 
Set Com(#Handled) Value(True) 
 
Endroutine 
 
* ============================================================================= 
* MAKING YOUR OWN VERSION OF THIS COMPONENT 
* ============================================================================= 
* 
* It is recommended that you always create three entry points for your 
* framework: 
* 
* -> one for the designer and developers (like the shipped UF_DESGN) 
* -> one for an end user administrator (like the shipped UF_ADMIN) 
* -> one for normal application end users (like the shipped UF_EXEC). 
* 
* To create your own entry points do the following: 
* 
* -> Create a VL form with your chosen entry point name (eg: MYDESGN). 
* 
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* -> Copy the code from UF_DESGN, UF_ADMIN or UF_EXEC (as required) into 
* your new form. Initially this will cause errors to be displayed. 
* 
* -> Change the ancestor of your new form to VF_AC006. 
* 
* -> The copied code should contain a method routine that will 
* look like this: 
* 
* MthRoutine uInitializeFramework Options(*Redefine) 
* Set #Com_Owner uDesignMode(FALSE) 
* Set #Com_Owner uAdminMode(FALSE) 
* Set #Com_Owner uStartupImage(#uf_im001) 
* Set #Com_Owner uSystemXMLFile('vf_sy001_system.xml') 
* EndRoutine 
* 
* This code defines whether this entry point should allow application 
* design (uDesignMode), whether the administration of users and servers 
* should be allowed (uAdminMode). It also defines what the startup bitmap 
* to be shown is (uStartUpImage) and the name of the XML file containing 
* the framework design. 
* 
* -> Change these properties as desired and then compile and test your 
* entry point. You should not make any other changes to the logic 
* in your entry point. 
*  
* -> Optionally include a uSystemXMLChoice file name to allow the user to 
* select which framework should be opened from a list contained in the 
* specified file. 
* 
* -> In design mode entry points only, optionally add the uSystemXMLSaveAs 
* property to indicate the designer can save the framework XML file with a 
* different name. 
* 
* -> If you enroll a bitmap into the LANSA repository, say, your company 
* logo under the name #MYLOGO then changing the line: 
* 
* Set #Com_Owner uStartupImage(#uf_im001) 
* 
* to: 
* 
* Set #Com_Owner uStartupImage(#MYLOGO) 
* 
* will cause your logo to be presented while the framework is starting. 
* 
* -> UF_DESGN, UF_ADMIN and UF_EXEC are designed to act as framework entry 
* points only. You should not try to use UF_DESGN, UF_ADMIN and UF_EXEC 
* (or any copied version of them) inside any framework in any way. 
* 
 
End_Com 
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JSMDirect Transactie niet 
volledig uitgevoerd 
 
Bij de uitvoer van een JSMDIRECT applicatie kan de foutmelding "JSMDIRECT 
Transaction did not complete" ontstaan. 
 

Probleem beschrijving 
Bovenstaande melding kan door verschillende oorzaken ontstaan. Onderstaand volgen 
enkele redenen die deze fout kunnen veroorzaken. 
 

1. Is de JSM server samen met het gerelateerde subsysteem opgestart? 
Controleer of de JSM server volledig is opgestart en zich niet bevindt in een situatie 
dat hij nog aan het starten is. Normaal gesproken duurt het zo’n 60 seconden 
voordat de JSM server volledig actief is en klaar is om aangevraagde verzoeken aft e 
handelen. Deze foutmelding kan dus ontstaan als u de JSM start en direct daarna 
probeert een verzoek erna uit te voeren door middel van een programma. 
   

2. De JSM Server is gestart maar ook direct weer gestopt. Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen als de JSM probeert een poort te starten die al in gebruik is. 
Controleer dus de TCP poort in het manager.properties bestand. In de meeste 
gevallen is de standaard poort 4560 al in gebruik door een andere JSM server op 
dezelfde machine. 
   

3. Start de JSM About. Toont het de about informatie? Om de JSMDirect versie 
nummer te tonen dient u het programma zonder een enkel argument te starten. Dit 
resulteert in een HTML About pagina.  
http://mycompany/cgi-bin/jsmdirect? (iSeries) 
http://mycompany/cgi-bin/jsmdirect.exe? (Windows) 
   

4. Met behulp van JSMDirect kan een LANSA functie als volgt worden aangeroepen: 
http://mycompany/cgi-bin/jsmdirect?appname 
het is hierbij noodzakelijk dat er een waarde voor de “appname” aanwezig is in het 
interne LANSA bestand DC@W29.  
Probeer eens een dummy aanroep van een service call 
http://mycompany/cgi-bin/jsmdirect?dummy 
Dit moet resulteren in een bericht in de QAHTTPSERVER taak voor de gebruikte 
instance, waarbij melding wordt gemaakt dat de service niet bestaat.  
Indien u geen bericht krijgt is het hoogstwaarschijnlijk dat de noodzakelijke exit 
programma’s niet zijn gecompileerd. Controleer en corrigeer hierop de bibliotheken 
voor de volgende source programma’s en en compiler: 
JSMLSAEXT 
JSMDRTEXT 
 
Roept de JSMDIRECT een 3GL programma aan, dat moet het JSMLSAEXT 
programma gecompileerd worden.   
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5. Wees er zeker van dat de JOBD correct is. Gebruik dus een JOBD met de vereiste 
JSM bibliotheek en de LANSA bibliotheken. Om te controleren welke bibliotheken 
tijdens het uitvoeren van programma’s worden gebruikt kunt u de HTTPSVR job 
bekijken die hiervoor is gestart (gebruik optie 5), en bekijk de gebruikte 
bibliothekenlijst (optie 13). 
 
QHTTPSVR  
MYHTTPSVR QTMHHTTP BCI .0 PGM-QZSRCGI 
 
Worden de vereiste bibliotheken niet gebruikt dan is dit het probleem. 
 
Zorg ervoor dat de JOBD die is opgegeven in de STRJSM source file de juiste 
bibliotheken bevat. Controleer ook de JSMDRTEXT source file om er zeker van te 
zijn dat de juiste LANSA bibliotheken worden gebruikt. Standaard is dit DC@PGMLIB 
od DCXPGMLIB. De laatste versies van LANSA Integrator werken dit dynamisch biju. 
Maar het is wellicht noodzakelijk dit programma te compileren. 
   

6. Er wordt geen data teruggezonden vanuit de Service "MYSERVICE". 
Indien u bovenstaand bericht ontvangt in de HTTP Server Job, dan betekent dit dat 
JSMDIRECT de Integrator Service functie/programma al heft bereikt maar dat in dat 
programma een fout ontstaan is waardoor geen data kon worden teruggezonden 
naar de client. Verstandig is dan om JSM tracing te activeren (zie hiervoor de LANSA 
Integrator documentatie) en om hiermee het probleem op te sporen.  
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Layout wijzigingen door de FLA 
(Form Layout Assistant) kunnen 
worden hersteld naar een vorige 
versie 
 
Het Visual LANSA Framework heft een tool genaamd de FLA (Form Layout 
Assistant). Hiermee kan op een eenvoudige en snelle manier het uiterlijk van een VLF Filter 
od Command Handler worden gewijzigd. Dit tool wijzigt interactief veld formaten, locaties, 
kleuren, tekst uitlijningen, maar ook formaten van Fast Parts en browselists. 
Met behulp van de FLA kunt u het uiterlijk van webevent Web applicaties wijzigen met 
slechts enkele opties en muisklikken. 
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Alle wijzigingen die met de FLA worden aangebracht worden opgeslagen in JavaScript 
bestanden in de Web server images directory (de optie om te bepalen waar de 
VLF_FLA_<function>.JS bestanden worden bewaard kan gevonden worden in het Web 
Details Framework property tab. Bekijk in de Visual LANSA Framework guide ook eens de 
Keep Form Layout Assistant (FLA) files in partition subdirectories. 

 

Kan ik een vorige versie van mijn layout wijzigingen 
terugkrijgen? 

Jazeker. Iedere keer als u gemaakte wijzigingen opslaat, dan wordt de actuele 
VLF_FLA_<function>.JS gekopieerd naar een bestand genaamd: 

VLF_FLA_SAVED_VERSION_<function>_UTC_<stamp>.js  waarbij <stamp> het formaat 
YYYYMMDDHHMMSSMMM bevat in UTC tijd. 

U kunt de versie die u niet wenst te behouden verwijderen en terugkeren naar een vorige 
layout. 

De VLF_FLA_SAVED_VERSION_* bestanden vormen een historie van uw layout 
wijzigingen. U zult zo nu en dan zelf oude, niet gebruikte versies moeten verwijderen. 

Om terug te keren naar een vorige versie van uw layout aanpassingen: 

� Stop uw Framework applicaties. 

� Lokaliseer het VLF_FLA_SAVED_VERSION_*.js bestand dat correspondeert met de 
versie waarna u wilt terugkeren. 

� Lokaliseer en verwijder de huidige VLF_FLA_<functie>.JS file. 

� Kopieer de VLF_FLA_SAVED_VERSION_*.js file en maak hiermee een nieuwe 
versie van het VLF_FLA_<function>.JS bestand. 

� Start het Framework opnieuw. 

 

Kan ik mijn layout wijzigingen verwijderen? 

Jazeker. Om dit te doen dient u de gewenste VLF_FLA_<function>.JS file te lokaliseren in 
uw LANSA for the Web images directory. Gevonden? Verijder het dan! 
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Verkrijgen van CCSID en andere 
attributen die gerelateerd zijn aan 
de huidige job 
 
Onderstaand een oplossing om uw iSeries gerelateerde taak attributen te verkrijgen. Dit kan 
soms wenselijke informatie zijn als u niet zeker bent met welke kenmerken uw job draait. 
Een kleine CL programma wordt hier gebruikt om de CCSID van de taak op te pakken, maar 
dit programma kan natuurlijk naar wens worden uitgebreid om iedere willekeurig kenmerk 
van uw taak op te pakken. 
 
 

LANSA FUNCTIE 
====================================================== 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
DEFINE FIELD(#ATTRIB) TYPE(*CHAR) LENGTH(10) 
DEFINE FIELD(#VALUE) TYPE(*DEC) LENGTH(5) DECIMALS(0) 
CHANGE FIELD(#ATTRIB) TO(CCSID) 
CALL PGM(RTVJOBA) PARM(#ATTRIB #VALUE) NUM_LEN(*DEFINED) 
DISPLAY FIELDS((#VALUE)) 
====================================================== 
 
 

CL PGM 
====================================================== 
/* Program Name: RTVJOBA */ 
/* Program Description: RETRIEVE JOB ATTRIBUTE */ 
/* Author Name: DOUG Date Written: 19/9/2006 */ 
/* Modification History: */ 
/* Date: Programmer Details of */ 
/* DD/MM/YY Initials Modifications */ 
/* */ 
/********************************************************************/ 
/* */ 
RTVJOBA: PGM PARM(&ATTRIB &VALUE)  
 
/* Declarations: */ 
DCL VAR(&ATTRIB) TYPE(*CHAR) LEN(10)  
DCL VAR(&VALUE) TYPE(*DEC) LEN(5 0)  
/* Mainline: */ 
IF COND(&ATTRIB *EQ CCSID) THEN(RTVJOBA +  
CCSID(&VALUE))  
 
====================================================== 
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EPC790 Highlights 
 

EPC790 levert nieuwe mogelijkheden en programma correcties voor Visual LANSA, LANSA 
for iSeries, LANSA for the Web, LANSA Client en het Visual LANSA Framework. 

 

De meest belangrijke aanpassingen in EPC790 zijn: 

1. WAM’s :  

� Het is nu mogelijk om XSL te genereren voor een enkele webroutine van een 
WAM. Dit is een menu optie als u uw rechtermuis bij een webroutine gebruikt. 
WAM ontwikkelaars zullen deze toevoeging als zeer gewenst en productief 
ervaren.  

� De stabiliteit en toegankelijkheid van de XSL Editor is verbeterd.  

� Een nieuw weblet (std_largelist) ondersteunt nu hele grote lijsten (zowel 
XHTML of CSV). Dit weblet wordt aangeraden bij report-like lists waarbij geen 
noodzaak is om kolommen te tonen met wen controls en waarbij de velden 
altijd output zijn. Voordat u de std_largelist_weblet kunt gebruiken dient u 
eerst EPC792 te installeren (voor de Web Administrator) en EPC791 (voor de 
LANSA for the Web IIS Plugin).  

� De performance voor verschillende type WAM applicaties, specifiek voor 
complexe WAM’s, is verbeterd.  

� De XSL editor Options dialog bevat nu controles voor ingevulde waarden. 
Sommige gebruikers hebben wellicht onjuiste waarden ingegeven waarmee 
vreemde resultaten tijdens ontwikkeling het gevolg waren (bijvoorbeeld 
ophalen van icons en images).  

� EPC’s en andere upgrades starten nu automatisch gewijzigde imports. Alle 
systeem gerelateerde imports worden uitgevoerd, BIFs, commando’s, 
Technology Services. Een nieuw dialoog wordt tijdens de EPC installatie 
getoond met de vraag of u voor de Web enabled RDMLX partities de nieuwe 
of gewijzigde weblets wilt ontvangen. Dit zorgt ervoor dat Web partities nooit 
meer oude versies van Weblets en Technology Services gebruiken.  Dit 
zorgde voorheen nogal eens voor problemen, omdat men wel nieuwe 
software van de LANSA ontwikkelomgeving installeerde, maar vergat om 
bijbehorende nieuwe weblets te importeren. 

� Internet Explorer V7.0 wordt nu ondersteunt in de LANSA XSL editor.  

� Verschillende problemen in de XSL Editor en Web en WAM uitvoer zijn 
gelokaliseerd en opgelost.  
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2. Visual LANSA :  

� De performance van RDMLX applicaties is verbeterd, in sommige gevallen 
aanzienlijk.  
De meeste Visual LANSA applicaties die op een iSeries draaien zullen na 
installatie van EPC790 aanzienlijk sneller draaien. Alhoewel er ook 
versnellingen zijn aangebracht voor RDMLX applicaties die in Windows 
draaien, zijn de versnellingen voor dit platvorm niet zo heftig. De versnelling 
voor Visual LANSA applicaties heft wel betrekking op de dingen die in de 
applicatie worden gebruikt. De grootste versnellingen hebben bijvoorbeeld 
betrekking op gebruikt packed en integer veld types (die veelal worden 
gebruikt bij berekeningen en vergelijkingen). Daarom zullen applicaties die 
commando’s in zich hebben als Change, Assign, If, DoWhile, DoUntil, 
Loc_Entry, etc. een versnelling bemerken, vooral als deze commando’s 
repeterend worden toegepast (zoals in een loop situatie).  

� Import tijden voor grote en middelgrote imports zijn verbeterd. De import tijd 
bijvoorbeeld voor het Visual LANSA Framework zal nah et aanbrengen van 
EPC790 een stuk sneller zijn. Deployment van LANSA ontwikkelde applicaties 
zullen dit voordeel ook bemerken.  

� De installatie van gewijzigde systeem imports worden nu automatisch 
uitgevoerd. Dit voorkomt dat noodzakelijke imports niet worden uitgevoerd bij 
de uitlevering van nieuwe LANSA versies en houdt zo dus alles up-to-date.  

� Verschillende zaken die betrekking hebben op deployed Visual LANSA 
applicaties en het Visual LANSA Framework zijn verbeterd en/of opgelost.  

3. Server side support voor LANSA Client V11.3 is nu beschikbaar. EPC790 dient 
hierom te worden geïnstalleerd voordat LANSA Client V11.3 wordt aangebracht.  
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Google Maps in uw VLF 
(Met dank aan Theo de Bruin van LANSA Amsterdam) 

 
De laatste VLF versie bevat een LANSA Chicago Location business object waarmee de 
Google Maps web site kan worden gestart. Het toont de locatie van het LANSA Chicago 
kantoor. 

 
 
Het business object commando hiervoor activeert het standaard RUP om web pagina’s te 
tonen (DF_WEBBR) met het Alpha Argument 1 gevuld met: 
http://maps.google.com/maps?q=LANSA+Chicago&ll=41.844181,-
87.953968&spn=0.020957,0.037834&t=h&num=10&start=0&hl=en 
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We hebben het demo systeem een beetje gewijzigd, waarmee dynamisch de Google Maps 
site geactiveerd kan worden na een selectie in de VLF instance list. Als u een medewerker 
selecteert in de instance list, dan wordt de complete adres informatie gebruikt om het adres 
in een Google Map commando te tonen. 
 
Om iets dergelijks te maken, wijzig het VLF demo systeem als volgt: 
 

1. wijzig filter DF_FILT1 (voeg de velden #Address2 en #Address3 toe): 
  

 SELECT commando 

Select Fields(#EMPNO #GIVENAME #SURNAME #DEPTMENT #SECTION #ADDRESS1 
#PHONEHME #POSTCODE #ADDRESS2 #ADDRESS3) From_File(PSLMST2) 
With_Key(#SURNAME) Generic(*YES) 
 

 AddtoList method  
Invoke Method(#avListManager.AddtoList) Visualid1(#Empno) Visualid2(#FullName) 
Akey1(#Deptment) Akey2(#Section) Akey3(#Empno) AColumn1(#Phonehme) 
AColumn2(#Address1) nColumn1(#PostCode) AColumn3(#Address2) 
AColumn4(#Address3) 
  

Voeg de twee velden ook toe aan de instance list van het business object Employees: 
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2. Maak een nieuwe Reusable Part met de naam DF_DET99. Kopieer onderstaande 
source erin en compiler de RUP. 

 
* 
==============================================================================
== 
* Type            : COMMAND HANDLER 
* Ancestor        : VF_AC010 
* Written By      : V11SECOFR 17th NOVEMBER 2006  at 11:18:07 
* Copyright       : (C) Copyright 
* Framework       : LANSA Demo Framework 
* Application     : Demo Application 
* Business Object : Employees 
* Command Handler : Google Maps 
* 
==============================================================================
== 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #VF_AC010) HEIGHT(179) HINT(*MTXTDF_DET1) 
LAYOUTMANAGER(#ATLM_1) WIDTH(618) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_ATLM) NAME(#ATLM_1) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_ATLI) NAME(#ATLI_1) ATTACHMENT(Center) 
MANAGE(#VA_WEBCTL) PARENT(#ATLM_1) 
 
DEFINE_COM CLASS(#VA_WEBCTL.WebBrowser) NAME(#VA_WEBCTL) DISPLAYPOSITION(1) 
HEIGHT(179) LEFT(0) PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(1) TOP(0) WIDTH(618) 
* 
==============================================================================
== 
* Method Definitions 
* 
==============================================================================
== 
 
MTHROUTINE Name(uExecute) Options(*REDEFINE) 
* The return code field and testing condition 
DEFINE Field(#RetCod) Reffld(#IO$STS) 
DEF_COND Name(*RetOkay) Cond('#RetCod = OK') 
* Do any execution logic defined in the ancestor INVOKE Method(#Com_Ancestor.uExecute) 
* Get details of the current instance 
INVOKE Method(#avListManager.GetCurrentInstance) FOUND(#RetCod) AKEY1(#EMPNO) 
AColumn2(#Address1) nColumn1(#PostCode) AColumn3(#Address2) AColumn4(#Address3) 
* Build URL suffix using #ADDRESS1 #ADDRESS2 #ADDRESS3. 
#std_textl := #ADDRESS1.trim + ' ' + #POSTCODE.asstring + ' ' + #ADDRESS2.trim + ' ' + 
#ADDRESS3.trim 
* Navigate to the location to show map. 
INVOKE Method(#VA_WEBCTL.Navigate) URL('http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=' + 
#std_textl +'&om=0') 
ENDROUTINE 
 
* -------------------------------------------------------------------------------- 
* Handle Initialization 
* -------------------------------------------------------------------------------- 
Mthroutine Name(uInitialize) Options(*REDEFINE) 
* Do any initialization defined in the ancestor 
Invoke #Com_Ancestor.uInitialize 
Endroutine 
 
* -------------------------------------------------------------------------------- 
* Handle Termination 
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* -------------------------------------------------------------------------------- 
Mthroutine Name(uTerminate) Options(*REDEFINE) 
* Do any termination defined in the ancestor 
Invoke #Com_Ancestor.uTerminate 
Endroutine 
 
End_Com 

 
 

3. Maak een nieuwe commando genaamd GoogleMaps (Instance command) en Koppel 
uw RUP DF_DET99 er aan. 
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4. Bewaar en herstart uw Framework en test de nieuwe functionaliteit. 
 

 


