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LANSA Composer 
 

Code-free Business Process Integration 

“If you can click then you can connect with LANSA Composer” 
 

Practische Business Process Integratie 
Veel bedrijven staan vandaag de dag onder druk om handmatige handelingen te 
automatiseren, verbeterde integratie te realiseren met interne systemen en om 
veilig data te delen 
met externe 
partijen. Tot nu toe 
zijn eigenlijk alleen 
grote bedrijven in 
staat geweest om 
zich de complexiteit 
en kosten van 
Business Process 
Integration 
software te 
veroorloven. LANSA 
Composer is een 
BPI oplossing die is 
ontworpen en samengesteld voor bedrijven van ieder formaat. 
 
LANSA Composer is een hoogwaardig visueel en code-vrij tool dat kan worden 
gebruikt door iedere business analist of ervaren gebruiker. Deze eenvoud regelt 
dat iedereen kan participeren in het proces, wat weer zorgt voor een meer 
betrouwbaar resultaat en een mindere afhankelijkheid van de mensen met de 
technische kennis. 
 
LANSA Composer is de eerste BPI oplossing die speciaal is ontwikkeld voor de 
kleine en middelgrote bedrijven die werken met de System i/iSeries. De 
installatie is eenvoudig, het is gemakkelijk in gebruik en betaalbaar. 
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Introductie 
Veel bedrijven staan vandaag de dag onder druk om handmatige handelingen te 
automatiseren, verbeterde integratie te realiseren met interne systemen en om 
veilig data te delen met externe partijen. Maar de meeste Business Process 
Integration (BPI) tools kunnen geen snelle en eenvoudige oplossingen bieden 
aan urgente bedrijfsverzoeken. LANSA Composer levert de kracht van BPI 
technologie in een hoogstaande visuele omgeving, zodat zowel ontwerpers als 
business analisten, in plaats van ontwikkelaars, snel business processen kunnen 
automatiseren en integreren. 
 
 

Wat kan LANSA Composer betekenen voor uw 
business? 
Een Business Process Integratie oplossing als LANSA Composer verschilt van 
andere middleware omdat het een top-down, procesgecentreerde benadering 
hanteert. Het doel is om handmatige procesgangen te automatiseren en het 
meerdere keren invoeren van data te elimineren en het gebruik van papier, 
email, fax en handmatige handelingen te verminderen.  
LANSA Composer is de eerste BPI oplossing die speciaal is ontwikkeld voor de 
kleine en middelgrote bedrijven die werken met de System i/iSeries. De 
installatie is eenvoudig, het is gemakkelijk in gebruik en betaalbaar. 
 

 
 
 

Vooraf aan LANSA Composer 
In vele handelsprocessen hebben we ontdekt dat een van de grootste obstakels 
bij het bereiken van operationele efficiëntie, het uitzoeken/weten welke taak 
uitgevoerd moeten worden, door wie en onder welke omstandigheden. Veel 
kennis omtrent processen binnen bedrijven zit in de hoofden van mensen, 
waarvan soms wel iets op papier is gezet, maar heel weinig is echt goed 
gedocumenteerd of geautomatiseerd. 
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LANSA zelf is al een twintig tal jaren actief in de applicatie ontwikkeling en in de 
integratie tools omgeving en heeft gedurende deze periode ontdekt date r altijd 
een aantal gemeenschappelijke aspecten een rol spelen, ongeacht de grootte van 
een organisatie, het type industrie of de geografische locatie: 

• Men vertrouwt teveel op handmatige foutgevoelige processen.  
• Overzetten van data is veelal batch georiënteerd en star.  
• Applicatie ontwikkelaars zijn teveel belast.  
• Implementeren van middleware producten kost meer dan de software zelf.  
• BPI technologie valt buiten het bereik van de meeste bedrijven.  

 
LANSA Composer is ontwikkeld om deze zaken die bij bedrijven spleen op te 
lossen om de kracht van Business Process Integration technologie voor iedereen 
beschikbaar te maken. 

 
 

Met LANSA Composer 
Met LANSA Composer nu kunt u een set automatische processen oppakken, 
modelleren en implementeren, net als een fabrieksrobot en is daardoor veel 
betrouwbaarder als zijn handmatige tegenhangers. LANSA Composer kan ook 
ieder batch proces of half geautomatiseerde file transfers vervangen met real-
time interfaces tussen applicaties en databases. 
Het eindresultaat is meer robuust en efficiënt en het maakt de mensen en hun 
medewerkers meer productief. 
 
Typische Business oplossingen kunnen zijn: 

• Stroomlijn handmatige processen, zoals sales order processing. 
• Vervang batch processing met real-time communicatie.  
• Koppel back-office en ERP systemen aan nieuwe applicaties, zoals CRM.  
• Eenvoudige data uitwisseling tussen System i, Windows en Web 

applicaties.  
• Verbindt iedere applicatie met ieder platform via XML Web Services.  

 
LANSA Composer is een hoogwaardig visueel en code-vrij tool dat kan worden 
gebruikt door iedere business analist of ervaren gebruiker. Deze eenvoud regelt 
dat iedereen kan participeren in het proces, wat weer zorgt voor een meer 
betrouwbaar resultaat en een mindere afhankelijkheid van de mensen met de 
technische kennis. 
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Overzicht 

 
Visuele map data transformaties gebruiken een drag-and-drop interface om data met 
verschillende formaten te transformeren.  

 

Wat is LANSA Composer? 
LANSA Composer is een ontwikkel en uitvoer platvorm voor integratie business 
activiteiten, bevat transport en transformatie van data en custom business 
processing. Het voldoet aan de vier benodigdheden van een Business Process 
Integration (BPI) oplossing: 

• Transport – het verzenden en ontvangen van een bericht via FTP, HTTP, 
SMTP/POP3, MQSeries etc. 

• Transformation – omzetten van data type a naar data type b, de 
mapping. 

• Process Orchestration – het visueel definiëren van het business 
integratie proces. 

• Administration – voor systeem inrichting logging, foutafhandeling en 
technisch beheer.  

 
Met behulp van een eenvoudige interface kunt u business logica en activiteiten 
bekijken en deze combineren met standaard industrie transformatie en transport 
services in een enkel business proces. 
 
 

Wat kan LANSA Composer zoal? 
In een grafische, drag-and-drop omgeving (zonder enige code te hoeven 
schrijven), kunnen business analisten het volgende doen: 

• Uitwisselen van business informatie en transacties in het algemeen en 
ondersteunde formaten met handles partners, interne business units en 
andere business applicaties op hetzelfde of andere platvormen.  

• Transformeren van business informatie tussen XML, tekst en database 
formaten.  

• Aanroepen van Web services, of deze nu publiek beschikbaar zijn, 
gepubliceerd door handels partners of intern binnen uw organisatie.  
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• Orkestreren van transport, transformatie en andere activiteiten, variabele 

data tussen hen versturen en toevoegen van conditionele en structurele 
activiteiten om multi-step business processen te maken die kunnen 
worden uitgevoerd en bestuurd als een enkele unit.  

 
 

 
Met behulp van de processing sequence editor kun teen heel eenvoudig business 
activiteiten definiëren zonder een enkele regel code. 

 
 

Wie moet het gaan gebruiken? 
LANSA Composer heeft de intentie te worden gebruikt door business analisten 
om oplossingen voor integratie problemen te ontwerpen en implementeren. Er is, 
om LANSA Composer te kunnen gebruiken voor oplossingen die gebruik maken 
van LANSA’s standaard transport en transformatie activiteiten, geen noodzaak 
tot het schrijven van programma code. 
 
De implementatie van de transport en transformatie taken en het besturen ervan 
in business processen kan volledig worden opgezet door middel van een 
hoogstaande visuele grafische interface. 
 
LANSA Composer kan ook worden uitgebreid om uw eigen business processing te 
omvatten. U kunt namelijk eigen ‘Activities’ aanmaken die uitvoer van processen 
kunnen opnemen die door uw ontwikkelaars zijn gebouwd. Deze ‘custom 
Activities’ worden op dezelfde manier bestuurd als de door LANSA meegeleverde 
transporten, transformaties en andere activiteiten. 
 
LANSA Composer leent zich goed aan een omgeving waarbij de bouw van de 
eigen business processing gedelegeerd kan worden aan een services 
development group, terwijl de combinatie en besturing van de activiteiten wordt 
geregeld door business analisten. 
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Nieuwe VLF 

versie 
Vele nieuwe mogelijkheden in EPC826 van het 

Framework! 
 

 

 

Web 
• Open en bewaar uw Framework web applicaties voor het uitvoeren om 

nieuwe .HTM en .JS bestanden aan te maken! 
• U kunt nu ook Framework-AJAX Applicaties maken voor het verkrijgen van 

optimale web performance met een functionaliteit die een Windows rich 
client applicatie dicht benaderd. 

 

Demonstratie Applicatie 
De Demonstratie Applicatie is aanzienlijk herzien een aangepast. 
Om het te kunnen gebruiken dient u de nieuwe versie van het meegeleverde 
framework definitie te openen in het definitie bestand 
VF_Sy001_System_LastShipped.XML. Zie Getting the Latest Version. 
U dient de oude demonstratie te verwijderen van iedere aanwezige Framework 
versie omdat het niet meer correct zal functioneren. 
 

Mini Filters 
U kunt nu de mini-filter als een panel definiëren en het dus volledig zelf 
visualiseren. Zie avMiniFilter in de online guide. 
U kunt bijvoorbeeld combo boxes, drop downs, check boxes, en invoervelden op 
het panel plaatsen. 
 

Commando’s 
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Commando’s (en command tabs) kunnen nu d.m.v. een conditie getoond of 
onzichtbaar worden gemaakt. De BO bevat hiervoor een SubTypes Tabblad.   
 
U kunt hierbij de Enable Child when Parent Selected en Enable Parent when Child 

Selected properties gebruiken om de beschikbaarheid te controleren. 
 
Er is ook een optie toegevoegd aan instance commando’s wat regelt dat een 
commando nooit het standaard commando wordt, ook als een gebruiker het al 
heeft gebruikt  in een eerdere instance (zie Default Command). 
 
Commando’s kunnen nu ook gestart worden zonder een enkele interface, dat wil 
zeggen, onzichtbaar voor de gebruiker. Zie Execute as Hidden Command en 
Hidden Command Handler Anatomy. 

 
 

Command Usage Tab 
Meer details omtrent het gebruik van commando definities zijn beschikbaar op de  
Command Usage Tab: 

• Default Command  
• Hidden  
• RAMP Destination 

 
 

Performance 
Deze versie van de guide bevat gedetailleerde informatie omtrent Assessing 

Performance in Framework web applications. 
 
 

HTML Startup Pagina 
U kunt nu een HTML start pagina voor het Framework opgeven of een individuele 
applicatie. Vanuit deze pagina kunt u links leggen naar andere resources. Zie The 

Demonstration Application voor een voorbeeld hiervan. 
 
 

Bruikbaarheid 

In Windows applicaties kan het hoofdscherm van het Framework per onderdeel 
getoond of verborgen worden. Hierdoor kunnen onderdelen van het Framework 
meer optimaal worden weergegeven. Gebruik de Allow Panes to be Shrunk and 

Expanded optie om dit mogelijk te maken. Zie volgende pagina voor het resultaat 
van gebruik van bovenstaande X. 
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U kunt nu een nieuw Focused Input Field Style property gebruiken in Framework 
web applicaties om het invoerveld die worden gebruikt op te lichten met een 
andere style. 
 
 

Beveiliging 
In web applicaties kunt u het Framework’s beveiligingsmodel vervangen met uw 
eigen avCheckAuth methode (dit is altijd al mogelijk geweest in Windows 
applicaties). 
 
Om dit te realiseren dient u een LANSA functie te maken en deze toevoegen 
(enrol) in het Framework. Bekijk de voorbeeld functie UFU0016 maar eens in 
proces UF_SYSBR. Zie ook de documentatie: IIP Function to return web user 

details. 

 
 

Web Deployment 
Het is nu ook mogelijk om de Administrator interface te gebruiken in een 
opgeleverde Framework web applicatie. Hiermee kunnen gebruikers en groepen 
worden gedefinieerd, autorisaties en custom properties worden beheerd. 
Dit betekent dat de Windows administrator componenten die voorheen nodig 
waren om in web deployment packages nu niet meer nodig zijn. Zie ook Creating 

Web Interface for Maintaining Users and Authorities in de online guides. 
 
 

Instance List 
Een Instance Lists met verschillende type objecten zijn nu ook beschikbaar in 
Framework web applicaties.  
 
Verschillende business objecten worden nu ook met hun icon in de lijst getoond 
waarmee verschillende type objecten in de lijst gemakkelijker te herkennen zijn. 
 
U kunt nu de niet zichtbare Child Objects benaderen door middel van een 
dubbelklik bij een instance list entry. 
 
Instance lists hebben nu ook een toolbar. U kunt de Instance List Tool Bar locatie 
en de Instance List Tool Bar hoogte en breedte bepalen in de Instance 
List/Relations tab van het business object. 
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ActiveX instance lists worden niet langer ondersteund. 
 
In Windows applicaties bevatten de Instance lists die zijn opgeslagen en 
teruggezet tussen VLF sessie  nu ook de user object name/type van iedere 
actuele SuperServer connectie in de opgeslagen bestandsnamen. Dit houdt in de 
meerdere verschillende versies van een opgeslagen instance list kunnen 
voorkomen in bijvoorbeeld Server1, Server2 en een lokale DBMS.   
 

Verbeterde probleem analyse 
De Framework web applicatie trace facility (+Trace=Y bij het URL) tonen nu de 
details van de HTML pagina’s die door de browser zijn ontvangen.  
 
Indien een applicatie een foute respons van de webserver ontdekt, dan krijgt de 
gebruiker een optie om het probleem te analyseren en wordt het probleem als 
HTML pagina weergegeven. Alle details kunnen worden afgedrukt of naar het 
klemboard worden gekopieerd waardoor het eenvoudiger wordt voor 
eindgebruikers om zinvolle helpinformatie te verschaffen. 
 

Position Menu optie kan worden uitgeschakeld 
De Position menu optie kan nu door een ontwikkelaar worden uitgeschakeld 
waardoor eindgebruikers niet meer de mogelijkheid hebben de relatieve positie 
van Framework onderdelen te wijzigen. 
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WAM’s – Bekende oorzaken 
voor ‘Unable to Transform 
Input XML’ 
 
WAM applicaties kunnen foutlopen met in de browser de melding: 

Unable to Transform Input XML 

Bekende oorzaken voor deze foutmelding: 
• De WAM is niet gecompileerd of de compilatie is fout gegaan. Een compilatie 

die is goed gegaan kan worden herkend aan het groene check icon voor de 
naam van de WAM. Is hier een rood kruis zichtbaar, dan moet de WAM 
opnieuw worden gecompileerd.  

• Een webroutine of weblet die door de WAM wordt gebruikt is niet via een 
checked in naar de iSeries gestuurd of is niet gepubliceerd.  

• Als u een WAM maakt en compileert, dan worden alle objecten aangemaakt, 
maar de layout is geen onderdeel van de checkin/checkout. De layouts zijn 
aparte objecten en dienen via een aparte checkin naar het systeem te worden 
gestuurd waar de WAM applicatie moet gaan draaien.   

• De standaard weblets zijn niet correct geïmporteerd. Controleer of bestand 
std_keys.xsl aanwezig is  
{lansa_root}/x_win95/x_lansa/x_{partition}/web/lansa/{technology 
service}/{language}. Als bestand std_keys.xsl niet aanwezig is in deze folder 
dan dient u de weblets opnieuw te importeren (via System Initialization).  

• Nieuwe talen – Wanneer u een nieuwe taal voor een partitie maakt, wees er 
dan zeker van dat een partitie initialisatie eerder is uitgevoerd dan de 
aanmaak van WAM’s. In dat geval zijn de stadaard weblets eerder aanwezig 
dan de nieuwe taal. Dit voorkomt dat u WAM’s opnieuw moet publiceren.   

• Wee ser zeker van dat de xsl.cache directory in de IISPlugin subdirectory 
security rights toestaat voor de IIS anonymous user (schrijfrechten 
noodzakelijk). Is dit inderdaad het probleem, geef dan de gebruiker (IIS 
standaard gebruiker – meestal IUSR_<machine name>) write en modify 
rechten voor deze xsl.cache directory.  

• De XSL moet mogelijk opnieuw gepubliceerd worden. probeer republishing.  
• De XSL is niet aangemaakt in de juiste directory. Wees er zeker van dat de 

XSL bestanden zijn weggeschreven naar de taal directory van de  partition.    
 
Bijvoorbeeld: 
{lansa_root}\WebServer\IISPlugin\xsl.cache\x_{partition}\web\lansa\{technolo
gy service}\{language} 
Opmerking: Zijn er separate systemen, dan kijkt het {system}_{port} gedeelte 
naar verschillende gebruikers afhankelijk van hun IIS Plug-in configuratie.   
  
Bijvoorbeeld: 
{lansa_root}\WebServer\IISPlugin\xsl.cache\{system}_{port}\x_{partition}\we
b\{provider}\{technology service}\{language} 
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JSM service bestands paden 
 
Het is aan te raden de forward slash te gebruiken als scheiding van de 
verschillende paden.  
 
Het formaat van het pad dient als volgt te worden ingegeven: 
 
 
Voor Windows kunt u opgeven: 

 
Absoluut pad. 
Bijvoorbeeld: 
/orders/order.xml 
C:/orders/order.xml 
C:\orders\order.xml 
 
of 
 
Relatief pad. 
Bijvoorbeeld: 
orders/order.xml (merk op dat er geen '/' staat aan het begin van het 
pad), waarbij het order.xml document in de orders directory moet staan, 
onder de JSM Instance directory op uw server. 

 

 

Voor System i kunt u opgeven: 

 
Absoluut pad. 
Bijvoorbeeld: 
/orders/order.xml 
 
of 
 
Relatief pad. 
Bijvoorbeeld: 
orders/order.xml (merk op dat er geen '/' staat aan het begin van het 
pad), waarbij het order.xml document in de orders directory moet staan, 
onder de JSM Instance directory op uw server. 
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LANSA Integrator Functies 
optimaal gebruikt  
 
 
Bij LANSA Integrator kan het gebruik van werkvelden in de LANSA functie grote 
gevolgen hebben voor de uiteindelijke performance van de applicatie. Velden die 
in een LANSA Integrator functie worden gebruikt worden omgezet naar Java 
objecten en doorgegeven aan de LANSA Integrator JSM. Dit omzetten kost tijd. 
 
Standaard worden alle velden omgezet naar Java objecten, dus ook bijvoorbeeld 
werkvelden, waar uiteindelijk verder niets meer wordt gedaan. Stel u wilt data uit 
een bestand omzetten naar XML. Dan dienen alleen maar die velden te worden 
omgezet en hoeft met mogelijke werkvelden uit die functie geen omzetting plaats 
te vinden. 
Deze omzetten kan worden genegeerd. Dit kan door de naam van (werk)velden 
te laten beginnen met een Exclusion-prefix. Standaard is dit JSM, dus 
bijvoorbeeld #JSMTELLER of #JSMCNT. 
 
Bij complexe functies, met veel database toegang (veel bestanden/velden), 
waaruit uiteindelijk slechts een beperkte set wordt samengesteld voor de 
transformatie, is het beter om deze logica in een andere functie te 
programmeren, als de werkelijke transformatie zelf (lees: integrator 
commando's). Je kunt dan beter de uiteindelijke te verwerken dataset in een 
WorkingList plaatsen, en deze aan een kleine functie doorsturen, welke dan 
alleen de LANSA Integrator functionaliteit verder afhandelt, en waarin geen 
'overbodige' velden meer voorkomen.   
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X-RUN parameters in 

Client-Server omgeving  
 

XENV 
XENV bepaalt de omgevingsinstellingen waarmee de LANSA applicatie wordt 
uitgevoerd. 
 
Opmerking: In tegenstelling tot wat er in LANSA soms wordt aangegeven , kun je 
NIET meerdere instellingen achter deze parameter gebruiken! Zodra je meer dan 
1 instelling wilt opgeven, moet je dat dus met nog meerdere  XENV variabelen 
opgeven. 
 
Foutieve voorbeelden: 
XENV="X_DECIMAL_POINT_CHAR=. X_CURRENCY_SYMBOL=€" 
XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=. X_CURRENCY_SYMBOL=€ 
 
Juist Voorbeeld: 
XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=. 
XENV=X_CURRENCY_SYMBOL=€ 
  
 
Als voorbeeld het volgende , iets dat in Nederland, België en nog enkele ander 

landen regelmatig aan de orde is: 

 

 

X_DECIMAL_POINT_CHAR 
Hiermee wordt het decimaalteken bepaald waarmee de LANSA Applicatie werkt. 
 
XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=, 
zorgt ervoor dat je een komma kunt ingeven , bijv als je PC staat ingesteld op 
punt als decimaalteken.  
 
Als je het omgekeerde wilt,  zou de parameter als volgt moeten worden 
opgegeven : 
XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=. 
  
Dit kun je achter het icon opgeven (bij X_RUN), of in de opstart file die je 
gebruikt met X_START maar als het voor alle applicaties geldt binnen een 
partitie, kun je dit opgeven in de X_LANSA.PRO, in de partitie 
directory (...\X_WIN95\X_LANSA\X_ppp\ ), of voor ALLE partities als je 
X_LANSA.PRO in de LANSA runtime directory zet ( ...\X_WIN95\X_LANSA\ ). 
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Let wel op, dat als je Client server werkt , of remote , dat dit ALTIJD dan ook in 
de X_LANSA.PRO op de server hetzelfde wordt ingesteld. Andersom geldt : als je 
dit op de server instelt, dienen ALLE client-applicaties die middels 
CALL_SERVER_FUNCTION deze server aanroepen, dezelfde instelling te hebben. 
(Staat 1 van beide zijden afwijkend, wordt er in het ECHANGE FIELDS() 
commando een ongeldig teken aangetroffen door de ontvangende zijde , en zal 
dit worden genegeerd, waardoor het getal zonder decimaalteken zal worden 
gebruikt , en dus een waarde opleveren die onjuist is!) 
  
Tevens houdt dit dan in dat de weergave in je applicatie dan ook met hetzelfde 
teken zal zijn, je kunt dit dus niet gebruiken om via het Numerieke toetsenbord 
gedeelte m.b.v. de punt/delete-toets  een punt in te geven als decimaalteken, en 
dan een komma in je applicatie te willen zien! 
 
 

X_LANSA.PRO verder uitgelegd 
De meeste x_run parameter waarden permanent worden gemaakt door ze op te 
nemen in een apart profiel bestand genaamd x_lansa.pro.  
 
Een profiel bestand biedt een drietal voordelen:  

1. Er is geen noodzaak om iedere keer weer dezelfde parameters op te geven 
bij het gebruik van het x_run commando.  

2. Alle parameter waarden worden consistent opgegeven. Het wijzigen en 
vergeten van parameter waarden tussen verschillende x_run opstart 
commando’s kunnen een ander eindresultaat opleveren en dat kan erg 
verwarrend zijn.  

3. Er kunnen waarden worden opgegeven die niet standaard geactiveerd 
worden wanneer u uw applicatie start vanuit de VL omgeving.  

  
Dit bestand kan gemaakt en gewijzigd worden met behulp van ieder willekeurige 
tekst editor. Hierbij moet u met het volgende rekening houden:  

• Als het eerste karakter van een regel een ";" is, dan wordt de regel 
genegeerd.  

• Regels mogen maar uit maximaal 255 karakter bestaan.  
• Zoveel parameters als in 255 karakters passen kunnen op een enkele regel 

worden ingegeven.  
• Worden meerdere parameters op dezelfde regel ingegeven, dan moeten 

deze door middel van een spatie van elkaar worden gescheiden.  
  
 

Opmerking: X_LANSA.pro kan niet versleuteld (encrypted) worden.  
 

Opmerking: De partitie (PART=) en drive (DRIV=), als het niet de standaard 
drive is, parameters moeten via de commando regel worden ingegeven. Dit om 
de locatie van het profiel bestand X_LANSA.pro te kunnen lokaliseren.  
 

Opmerking: Als u direct een RPTH= parameter opgeeft bij uw x_run commando 
dan dient de x_lansa.pro aanwezig te zijn in de opgegeven RPTH= directory.  



 

 
LANSA Nieuwsbrief December 2007 pagina 15 
© LANSA 2007 

 

Opmerking: Voor client-server applicaties dient de x_lansa.pro profile file 
aanwezig te zijn in de ..\x_win95\x_lansa\  or  ..\x_win95\x_lansa\x_ppp partitie 
directory.  
 

Voorbeeld: 
CMTH=C 
CDLL=LCOMGR32.DLL 
DBID=LX_LANSA 
DBII=*NONE 
DBUT=SQLANYWHERE 
DBUS=DBA 
GUSR=QPGMR 
PSWD=SQL 
XENV=X_DECIMAL_POINT_CHAR=. 
XENV=X_CURRENCY_SYMBOL=€ 
  
 

Probleem: Worden de parameters uit X_LANSA.PRO niet benut op de server?  
Kijk dan naar de parameter RPTH: 
 
  
RPTH  

RPTH (Remote Path) bepaalt de locatie waar LANSA zijn werkbestanden gebruikt, 
bijvoorbeeld de Relative Record Numbers van Files.   
  
Als u bijvoorbeeld een LAN drive wilt gebruiken voor de RRN files en u wilt als 
standard de taal Engels gebruiken:  
RPTH=S:\RRNDIR\ LANG=ENG  
 

 

Opmerking: Als u direct een RPTH= parameter opgeeft bij uw x_run commando 
dan dient x_lansa.pro aanwezig te zijn in de opgegeven RPTH= directory.  
 

Opmerking: Als u niet direct een RPTH= parameter opgeeft bij uw x_run 
commando, dan dient x_lansa.pro aanwezig te zijn in de x_lansa\x_ppp partitie 
directory (waarbij "ppp" de partitie naam is) in het pad dat Visual LANSA bevat 
(die is opgegeven bij DRIV= of PATH=).  
 
Het is aan te raden om nooit direct een RPTH= parameter op te geven bij uw 
x_run commando. Als het nodig is om een RPTH= parameter op te geven, maak 
dan een x_lansa.pro bestand aan in de x_lansa\x_ppp partitie directory en voeg 
de RPTH= parameter er aan toe. Op deze manier vergeet u nooit de juiste 
RPTH= parameter op te geven.  
 
Opmerking: Als de RPTH= parameter geen onderdeel vormt van de connectie, 
of als de waarde ervan wijzigt van sessie tot sessie, dan wordt het relative record 
number (RRN) verkregen vanaf verschillende plekken en dat kan zorgen voor 
vreemde resultaten.  
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Zoals u kunt zien zijn dit slechts enkele van de vele X_RUN parameters die het 
gedrag van uw applicatie kunnen beïnvloeden. Het (correcte) gebruik ervan 
bepaalt of uw applicatie goed (of juist niet goed) uitgevoerd zal worden! 
 
Dit alles zal ook meer duidelijk worden als u uw applicaties gaat draaien op een 
andere machine, waar uw ontwikkelomgeving, sources, database, etc. niet 
aanwezig is.  
  
Meer info omtrent de X_RUN parameters kunt u vinden in de online guide Client 

Server programming and deployment. 
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Management introductie en 
GRATIS LAB Sessie LANSA 
Composer 
 

Graag uw aandacht voor een initiatief van de LANSA Professional Services groep. 
  

WAT? 
Door onze services groep wordt u een dag aangeboden om: 

   U als IT leidinggevende inzicht te verschaffen in de 
toepassingsmogelijkheden van LANSA Composer; 

   Uw ontwikkelaars, GRATIS, te trainen in het gebruik van LANSA 
Composer. 

 
Composer is een “BPI" product en bevat 4 onderdelen:  

  Transformatie (omzetten van data type a naar data type b, de mapping);  
  Transport (het verzenden en ontvangen van een bericht via FTP, HTTP, 
SMTP/POP3, MQSeries etc.) 

  Proces Orkestratie (het visueel definiëren van het business integratie 
proces) 

  Administratie module voor systeem inrichting en technisch beheer 
  
Composer is bestemd voor iedere System i gebruiker die op een eenvoudige, 
snelle, grafisch overzichtelijke wijze Integratie vraagstukken wenst op te lossen.  
Dat kunnen handmatige processen zijn die dienen te worden geautomatiseerd, 
interne systemen die met elkaar dienen te communiceren of het op veilige wijze 
delen van data met externe partijen. 
 
Uitgebreide informatie over Composer kunt u vinden op onze website:  
http://www.lansacomposer.com/ 
 
 

HOE? 
De dag wordt u als volgt aangeboden: 
 
Management Introductie: 

De management introductie is opgezet om in een korte tijd inzicht en 
duidelijkheid te verschaffen in het toepassingsgebied en de mogelijkheden van 
LANSA Composer. 
’s Ochtends van 10 tot 12 uur, een management presentatie en demo van LANSA 
Composer, u wordt een lunch aangeboden direct na afloop zodat u de 
mogelijkheid wordt geboden van gedachten te wisselen met andere klanten en/of 
partners. 
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Training: 

Van 9 tot 3 uur, een overzichtspresentatie van LANSA Composer, gevolgd door 
een LAB sessie. Tussentijds wordt u een lunch aangeboden zodat u de 
mogelijkheid wordt geboden van gedachten te wisselen met andere 
ontwikkelaars. 
De LAB sessie is opgezet om het voor elke, ook niet-LANSA ontwikkelaar, met of 
zonder specifieke LANSA product kennis deel te nemen. En natuurlijk wordt u 
tijdens deze dag begeleid door leden van onze services groep.  
 

WANNEER? 
Wij zouden dit graag op woensdag 23 januari 2008 willen faciliteren.  
  

WAAROM? 
LANSA Composer is kortgeleden geïntroduceerd. We willen u in de gelegenheid 
stellen om hier aan te proeven.  
Tevens biedt LANSA Composer voor u een aantal mogelijke opties ter verbetering 
van uw productiviteit op het gebied van integratie. Ook dit willen we graag met u 
delen zodat u hier uw voordeel mee kunt doen. 
  

WAAROM GRATIS? 
Voor ons als services groep geeft dit ons een goede gelegenheid om LANSA 
Composer onder de aandacht te brengen evenals te ervaren waar mogelijke 
aandachtspunten liggen ter verdere verbetering van onze LANSA producten en 
services. 
  

VOOR WIE? 
Voor iedere geïnteresseerde die als medewerker verbonden is aan één van onze 
LANSA klanten of solution partners.  
 

VOORKENNIS? 
De LAB sessie zal gedeeltelijk worden uitgevoerd in Visual LANSA 11.3. Kennis 
van de IDE (ontwikkel omgeving) van Visual LANSA is dus gewenst echter niet 
noodzakelijk. Indien u hiermee nog niet bekend bent gelieve dit aan te geven bij 
het aanmelden. Gelieve ook aan te geven of u al bekend bent met LANSA 
Integrator. 
 
U kunt reageren door mij een mail terug te sturen. Alvast bedankt voor uw 
reactie. Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus indien u deel wenst te nemen 
graag snel reageren. 
Als er meer inschrijvingen zijn dan wij kunnen aanbieden dan overwegen we 
extra sessies te beleggen. 
 
Niet van iedere LANSA ontwikkelaar hebben wij een e-mail adres, als wij volgens 
u iemand gemist heb gelieve ons hierop attent te maken.  
 

 


