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Wist u dat LANSA onlangs opnieuw in de prijzen is gevallen? ☺ 
 
Interessant detail hierbij is dat de onderscheiding is toegekend aan een van onze nieuwste 
produkten, LANSA Data Secure Direct, in een gebied waarvan wij serieuze groei 
mogelijkheden verwachten in Europa.  
Het is overigens de eerste keer dat LANSA deze prestigieuze IBM Beacon award in de 
wacht sleept. 
 
Op het web kunt u meer informatie verkrijgen via: 
http://www-1.ibm.com/partnerworld/pwhome.nsf/weblook/pub_awards_winner.html  
 
LANSA heeft zijn LANSA Data Sync Direct oplossing ontwikkeld om fabrieken, leveranciers 
en kleinhandelaren in staat te stellen hun product data te koppelen aan hun eigen systemen 
en een gecertificeerde data pool in het ‘Global Data Synchronization Network’ (GDSN). De 
oplossing gebruikt de informatie kracht van DB2 en de open-standaard-gebaseerde opzet 
van WebSphere en stelt transacties in staat om direct van de bedrijfsserver naar een data 
pool verstuurd te worden zonder dat daarbij interactie van een derde partij voor nodig is. 
Glazer's Wholesale Drug Company in de VS maakt inmiddels gebruik van onze GDSN 
oplossing. 
 
 
In 
Dit 
Nummer 

Onderscheiding voor LANSA pag. 1 info4iSeries Expo Nederland pag. 10 
LANSA2005 GreenPieces pag. 2 WAM  met HTTP variabelen pag. 11 
Geen connectie LANSA netwerk client pag. 3 Development Tools Race pag. 12 
Code Fragment Virtueel veld pag. 4 Aandachtspunten RDMLX op iSeries pag. 13 
Recursieve Triggers RDMLX partitie pag. 7 String omzetten naar woorden pag. 16 
MS Access OTHER bestand pag. 8 Nieuws LANSA Gebruikersvereniging pag. 18 
Installatie en Upgrade van LANSA pag. 9 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2006 pagina 2 
© LANSA 2006 

 
 
GreenPieces zijn te downloaden documenten en bevatten LANSA documentatie om u te 
helpen zo goed mogelijk om te gaan met alle nieuwe zaken van LANSA 2005. Het is heel 
verstandig om nu en dan te kijken of er nieuwe documenten zijn of wijzigingen zijn 
aangebracht aan bestaande documenten.  
 
Upgraden naar LANSA 2005 
Indien u een bestaande LANSA gebruiker bent dan bevat onderstaande documenten 
informatie om alle voordelen van deze nieuwe release optimaal te benutten en om de 
upgrade succesvol te laten verlopen.  

• Top 5 Reasons for a 5250 Developer to switch to using the Visual LANSA Integrated 
Development Environment (PDF 1.67MB)  

• Top 7 Reasons to upgrade to LANSA 2005 from Visual LANSA Version 10.0 (PDF 
1.44MB)  

• Stepping up to LANSA 2005 Frequently Asked Questions (PDF 162KB)  
 
 
LANSA 2005 begrijpen voor ontwikkelaars 
LANSA 2005 levert een volledig nieuwe Integrated Development Environment (IDE) waarbij 

• De werkomgeving volledig vernieuwd en gemoderniseerd is. 
• Vele nieuwe en krachtige mogelijkheden zijn toegevoegd om de productiviteit te 

verhogen. 
• De integratie naar de ontwikkelomgeving vele malen groter is ten opzichte van 

voorgaande versies.  
Onderstaande artikelen gaan over de nieuwe IDE. Het eerste document beschrijft de werking 
van de IDE en hoe een ontwikkelaar er het meeste uit kan halen. Het tweede document 
beschrijft hoe we LANSA zelf hebben gebruikt tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe IDE. 

• Getting the most from the LANSA 2005 Integrated Development Environment (PDF 
175KB)  

• The LANSA 2005 IDE: A case study in modernizing a C/C++ application using Visual 
LANSA (PDF 689KB)  

 
Het LANSA 2005 produkt gebruikt de term full RDMLX om te verwijzen naar een extra 
optionele set van mogelijkheden voor de LANSA Repository en RDML taal. Deze artikelen 
geven een globale introductie over de nieuwe mogelijkheden en syntax betreffende RDMLX 
in LANSA 2005: 

• Who Put the ‘X' in RDMLX? (PDF 220KB)  
• Understanding Full RDMLX language syntax (PDF 183KB)  
• Understanding RDMLX on iSeries (PDF 354KB)  

 
LANSA 2005 introduceert een groot aantal nieuwe veld types. Het betekent niet alleen de 
beschikking over veel gevraagde veld types zoals date en time, maar het bidet ook de 
mogelijkheid om bestaande applicaties uit te breiden of te verbeteren door optimaler gebruik 
te kunnen maken van OTHER files. Onderstaande artikelen geven meer informatie over de 
nieuwe veld types: 

• LANSA Field Type Quick Reference (PDF 138KB)  
• Getting started with BLOBs and CLOBs (PDF 180KB)  
• Getting started with DateTime (PDF 197KB)  

  

http://www.lansa.com/downloads/support/top5for5250.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/top7forvl.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/steppingupfaq.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/lansa2005ide.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/lansa2005ideinvl.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/xinrdmlx.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/fullrdmlx.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/rdmlxoniseries.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/fieldtypes.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/blobsclobs.pdf
http://www.lansa.com/downloads/support/datetime.pdf
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Geen connectie LANSA Netwerk Client 
naar Windows Server met 'Read Only' 
shared drive 
 
In de V11.0 Installing LANSA on Windows guide, sectie 1.1 BEFORE You Install or Upgrade 
LANSA maakt melding van het volgende: 
Indien u een Visual LANSA Client Only Network installatie gaat uitvoeren, verzeker u er dan 
van dat er een verbinding is naar een drive op de server waarop Visual LANSA is 
geïnstalleerd. Controleer hierbij ook dat u voldoende rechten heeft om de gemapte drive te 
kunnen benaderen. 
 
Deze stap bevat een tweetal onderdelen: 

1. Maak op de server een Share voor de LANSA directory.  
2. Maak een mapping voor deze gedeelde directory.  

 
In oudere Windows operating systemen werd een share van een drive of directory altijd 
standaard aangemaakt met "Full Control" rechten. In meer recentere Windows operating 
systemen (bijvoorbeeld Windows 2000 Server, Windows 2003 server) wordt een share van 
een drive of directory standaard altijd aangemaakt met slechts "Read" rechten. Dit zorgt 
ervoor dat de Visual LANSA netwerk client niet in staat is een connectie te maken naar de 
Visual LANSA server. Wordt getracht de Visual LANSA ontwikkelomgeving te starten op de 
netwerk client, dan gebeurt er gewoon helemaal niets. 
 
Dit kan worden opgelost door de windows server shared directory "Full Control" rechten te 
geven. Hierdoor kunnen de netwerk clients verbinding maken naar de Windows server. 
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Code Fragment Virtueel Veld 
 
Een code fragment bij een virtueel veld is beschikbaar in LANSA versie 11 en stelt de 
ontwikkelaar in staat om RDMLX code toe te voegen om het virtuele veld van een waarde te 
voorzien tijdens het lezen van bestandsdata en om een fysiek veld te wijzigen tijdens het 
wegschrijven van data naar het bestand.  
Een code fragment ondersteunt niet de volledige set van RDML/X commando’s. In LANSA 
versie 11 is men beperkt tot commando’s als If, Case, Dountil, Dowhile, Change, Assign.  
Tijdens uitvoer heft de code fragment de beschikking over alle velden van het bestand. Voor 
meer complexe code voor het bewerken van virtuele velden kunnen trigger functies worden 
gebruikt.  
 
Onderstaand een voorbeeld van dit nieuwe Virtual Field type. 
 
 
Maak drie nieuwe velden in de LANSA Repository: 
VIRTCOD Code    Alpha 1 
VIRTDES Description   Alpha 10 
VIRTDES_V Description in lowercase Alpha 10 
 
 
Maak een nieuw bestand genaamd VIRTV11. Gebruik veld VIRTDES_V als virtual field. 
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Gebruik veld VIRTDES_V als een Code fragment Virtual field type. Indien het code veld 
VIRTCOD de waarde A of B bevat, dan wordt het virtuele veld gevuld met de waarde van het 
description field in kleine letters, in alle andere gevallen wordt het virtuele veld gevuld met de 
waarde van het description field, zonder dat daarbij een omzetting plaatsvindt.  
 

 
 
 
Maak vervolgens een nieuw form component en kopieer er de onderstaande source in: 
 
*************************************************** 
*                                                   
* COMPONENT:  STD_FORM                              
*                                                   
*************************************************** 
FUNCTION OPTIONS(*DIRECT) 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_FORM) Clientheight(270) Clientwidth(400) Height(304) 
Left(539) Top(191) Width(408) 
Define_Com Class(#VIRTDES.Visual) Name(#VIRTDES) Displayposition(1) Height(19) 
Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(1) Top(40) Usepicklist(False) Width(247) 
Define_Com Class(#VIRTCOD.Visual) Name(#VIRTCOD) Displayposition(2) Height(19) 
Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(2) Top(16) Usepicklist(False) Width(178) 
Define_Com Class(#PRIM_PHBN) Name(#PHBN_1) Caption('Insert new record') 
Displayposition(3) Image(#VB_NEW) Left(272) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(3) 
Top(38) Width(120) 
Define_Com Class(#PRIM_LTVW) Name(#LTVW_1) Componentversion(2) 
Displayposition(4) Fullrowselect(True) Height(147) Left(16) Parent(#COM_OWNER) 
Showsortarrow(True) Tabposition(4) Top(112) Width(321) 
Define_Com Class(#PRIM_LVCL) Name(#LVCL_1) Displayposition(2) Parent(#LTVW_1) 
Source(#VIRTDES) Width(32) 
Define_Com Class(#PRIM_LVCL) Name(#LVCL_2) Displayposition(1) Parent(#LTVW_1) 
Source(#VIRTCOD) 
Define_Com Class(#PRIM_LVCL) Name(#LVCL_3) Displayposition(3) Parent(#LTVW_1) 
Source(#VIRTDES_V) Width(42) Widthtype(Remainder) 
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Define_Com Class(#PRIM_PHBN) Name(#PHBN_2) Caption('Show file date in ListView') 
Displayposition(5) Image(#VB_ARROWC) Left(16) Parent(#COM_OWNER) Tabposition(5) 
Top(78) Width(192) 
 
EVTROUTINE handling(#com_owner.Initialize) 
SET #com_owner caption(*component_desc) 
ENDROUTINE 
 
EVTROUTINE HANDLING(#PHBN_1.Click) 
insert *all virtv11 
ENDROUTINE 
EVTROUTINE HANDLING(#PHBN_2.Click) 
clr_list #ltvw_1 
select #ltvw_1 virtv11 
add_entry #ltvw_1 
endselect 
ENDROUTINE 
END_COM 
 
Start het form om te kijken hoe het werkt: 
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Recursieve Triggers in een iSeries 
RDMLX Partitie kunnen oneindig 
loepen in plaats van afbreken met 
een fout melding 
 
Het is verstandig, voordat u triggers gebruikt om eerst de Triggers - Some Do's and Don’ts 
sectie van de iSeries User Guide in de LANSA Online documentatie te lezen. 
 
Door triggers te gebruiken, bestaat de mogelijkheid dat een aanwezige access route door 
middel van een validatie terugkeert naar dezelfde trigger.  
 
Als bijvoorbeeld FileA een trigger/access route heeft richting FileB en FileB heeft op zijn 
beurt een trigger/access route die terugkeert naar FileA, dan is er sprake van een recursieve 
operatie. In een niet-RDMLX partitie ontstaat hierop een recursieve fout, maar in een 
RDMLX partitie zal deze recursieve operatie een oneindige loep veroorzaken, wat natuurlijk 
ongewenst is. 
 
Dit ongewenste recursieve gedrag zal worden aangepast, zodat ook in een RDMLX partitie 
het programma beëindigd zal worden met bijbehorende foutmelding.  
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'Too Many Fields Defined' fout bij 
een UPDATE query bij gebruik van 
een Microsoft Access Other bestand 
met meer dan 127 velden 
 
Er ontstaat een fout als geprobeerd wordt om een Microsoft Access bestand bij te werken 
dat in de Visual LANSA omgeving is binnen geladen als een 'OTHER' file en dit bestand 
meer dan 127 velden bevat. De volgende foutmelding zal dan ontstaan "Too many fields are 
defined", zoals onderstaand voorbeeld visualiseert: 
 

 
 
Er is binnen Microsoft Access een limiet op het aantal velden date en bestand kan bevatten. 
Gedurende een update query zal een veld voor de originele waarde aanwezig zijn, maar ook 
een veld dat de gewijzigde waarde bevat. Gevolg is dat als er meer dan 127 velden zijn, de 
MS Access limiet van 255 velden wordt overschreden met bovenstaande foutmelding als 
gevolg. 
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Objecten worden, afhankelijk van de 
systeem waarde QALWOBJRST, tijdens 
Installatie of Upgrade van LANSA for 
iSeries niet teruggezet 
 
Tijdens een installatie of upgrade van LANSA for iSeries (maakt niet uit welke versie) kunnen 
bepaalde objecten mogelijk niet goed worden teruggezet. 
 
De job log bevat dan een soortgelijke melding als: 
"770 objects restored. 1084 not restored to DC@PGMLIB" 
 
CPD373F Diagnostic 30 05/08/27 15:45:07.041656 QSRRSDEQ QSYS 09BB QSRRSDEQ 
QSYS 09BB  
Message . . . . : BI@P002 in library DC@PGMLIB with adopt authority attribute not restored.  
Cause . . . . . : BI@P002 type *PGM in library DC@PGMLIB has the adopt authority 
attribute.  
 
The Allow Object Restore (QALWOBJRST) system value has been set to not allow the 
restore of objects that have the adopt authority attribute.  Recovery . . . : Set the Allow Object 
Restore (QALWOBJRST) system value to one of the following and try the request again: -- 
*ALL to allow the restore of all objects regardless of any security sensitive attributes. -- 
*ALWPGMADP to allow the restore of programs that adopt authority. 
 
Deze fouten ontstaan indien de systeem waarde QALWOBJRST zo is ingesteld dat het 
terugplaatsen van objecten met adopted authority niet is toegestaan. 
 
Preventie 
Controleer de systeem waarde QALWOBJRST en wijzig deze systeem waarde naar 
*ALL voordat de installatie/upgrade wordt uitgevoerd. Dit voorkomt dat de installatie 
of upgrade foutief wordt beëindigd.  
 
Oplossing 
Indien tijdens een installatie of upgrade bovenstaande melding ontstaat in de joblog, dan 
dient deze systeem waarde QALWOBJRST gewijzigd te worden in *ALL en dient u de 
upgrade opnieuw te starten.  
Voordat u het kunt herstarten dient u eerst alle LANSA bibliotheken terug te plaatsen van 
backup media en dient de nieuwe IFS folder die gekoppeld is aan het systeem dat is 
aangemaakt te worden verwijderd. Als u de standaard benaming voor het IFS hebt gebruikt, 
dan zal het '/LANSA_dc@pgmlib' zijn.. 
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info4iSeries-expo - 
Nederland 
 

 

Datum: 12 en 13 april 2006 
Plaats: IJsselhallen in Zwolle 
 
Zoals de titel van het evenement al doet vermoeden, is info4iSeries-expo een iSeries 
Solutions Event. Alles tijdens deze expo heeft betrekking op het IBM iSeries (AS/400, 
eServer i5) platform. Bent u in het bezit van een iSeries-server, of overweegt u de aanschaf 
ervan, en wilt u alle mogelijkheden van het platform zoveel mogelijk benutten, dan mag u dit 
evenement niet missen!  
 
LANSA zal aanwezig zijn op standnummer 25. 
Indien u deze expo wenst te bezoeken dan graag een email zenden aan: 
Jan de Putter  jan.de.putter@lansa-europe.com 
Hij zal zorg dragen voor uw inschrijving. 
 
Bezoek de website voor verdere informatie: http://www.info400.com/info4iseries/ 
 
 

 
 

 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2006 pagina 11 
© LANSA 2006 

Informatie doorsturen naar een 
WAM door middel van HTTP 
variabelen 
  
De FUNCPARM optie van LANSA for the Web wordt in WAMs niet ondersteund, maar er is 
een wel een mogelijkheid dit te bewerkstelligen. 
 
 
Argumenten worden aan de URL als volgt toegevoegd: 
  
    http://server/cgi-bin/lansaweb?webapp=a+webrtn=r+part=dem+field(XXXX)=ZZZZ 
  
 
Wat u vervolgens nodig heft is een web_map voor input voor veld XXXX, en dit veld zal de 
waarde ZZZZ ontvangen. 
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Development Tools Race  
 
Datum: 23 en 24 februari 2006 
 
De Development Tools Race wordt sinds 2001 in Nederland georganiseerd door Software 
Release Magazine. Development Tools 2006 heeft nu al veertien deelnemende teams. 
Belangrijker is: de deelnemende teams vertegenwoordigen alle technologieën die voor het 
ontwikkelen van applicaties van belang zijn. Java-teams van naam en faam strijden tegen 
.Net-teams die eveneens een eer op te houden hebben en ook de 4GL's en 4GL-achtigen 
zijn weer goed vertegenwoordigd. 
 
LANSA neemt als enige iSeries Development Tool deel aan de Development Tools Race. 
We nemen als produkt voor de 1e keer deel aan deze ontwikkel wedstrijd. 
 
LANSA zal worden vertegenwoordigd door Pascal van Doorn en Jurgen Rentinck. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van hun ervaringen 
 
Bezoek de website voor verdere informatie: http://www.developmenttools.nl 
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Aandachtspunten voor 
RDMLX op de iSeries 
 

1. Bestanden 
 
1.1 Voordat u ook maar iets doet: 

 Het is niet noodzakelijk om uw bestanden om te zetten naar RDMLX-enable om ze te 
kunnen gebruiken in RDMLX-enabled functies en componenten. Alle RDMLX-
enabled functies en componenten kunnen gewoon RDML bestanden gebruiken 
(maar kijk wel even naar punt 1.2 hieronder). 

 Er is geen voordeel om een bestand om te zetten naar RDMLX, maar dit wordt het 
wel als u gebruik wilt gaan maken van de RDMLX bestands definitie mogelijkheden 
zoals: 

o Nieuwe veld types 

o Virtueel veld gedefinieerd door RDMLX code fragments 
 
1.2 Indien u RDML bestanden wilt gebruiken in RDMLX functies en 
componenten in een RDMLX-enabled partitie: 

 U zult een check-out en check-in moeten starten van de bestanden om de ‘C’ code 
aan te maken voor de OAM (Opmerking: dit is niet hetzelfde als het bestand 
omzetten naar RDMLX). 

 Dit is waarschijnlijk het beste uit te voeren wanneer u uw partitie omzet naar RDMLX. 

 Voordat u verder gaat zult u in alle gevallen uw bestand dienen te controleren op 
zaken die niet correct of niet toegestaan zijn. Virtuele velden bijvoorbeeld die worden 
bewerkt door middel van RPG code werken niet samen met de ‘C’ OAM. 

 Dit kan alleen worden gerealiseerd door middel van de Visual LANSA ontwikkel 
omgeving, omdat de ‘C’ OAM code tijdens de check-in wordt aangemaakt door de VL 
client. De code kan niet gegenereerd worden op de iSeries. 

 Als u dit heeft uitgevoerd dan heeft  een RDML bestand (op de iSeries) een IOM 
(gegenereerd in RPG) en een OAM (gegenereerd in ‘C’). Deze zijn onafhankelijk van 
elkaar – de OAM zal nooit de IOM aanroepen en is een complete implementatie van 
de bestands access code. RDMLX functies en componenten benaderen het bestand 
via de OAM. RDML functies benaderen het bestand via de IOM. 

 Indien u de ‘C’ OAM niet heft aangemaakt voor een RDML bestand, dan zullen 
RDMLX functies en componenten die dat bestand willen benaderen een foutmelding 
ontvangen dat het service programma niet gevonden kon worden. 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2006 pagina 14 
© LANSA 2006 

1.3 Indien u uw bestanden wilt omzetten naar RDMLX: 
 Dit is alleen noodzakelijk als u gebruik wilt gaan maken van de RDMLX bestands 

definitie mogelijkheden zoals: 

o Nieuwe veld types 

o Virtueel veld gedefinieerd door RDMLX code fragments 

 Als u dit doet dan kunnen RDML functies niet langer in staat zijn dit bestand direct te 
benaderen. 

 Voor bestaande bestanden dient u dit alleen maar uit te voeren als u er absoluut 
zeker van bent dat u het bestand nooit meer zult gebruiken in een RDML omgeving  
(zoals een 5250 functie bijvoorbeeld). 

 RDMLX bestanden hebben geen RPG I/O Module. Ze zijn alleen gekoppeld aan de 
OAM in ‘C’. 

 
1.4 Bestanden benaderen in RDML en RDMLX Functies en Componenten 
Zoals onderstaand schema toont, kunnen LANSA functies en componenten ieder bestand 
benaderen dat zich in de Repository bevindt, met één belangrijke uitzondering: 

 Een RDML functie of component kan niet rechtstreeks een RDMLX bestand 
benaderen. 

RDMLX 
Bestand 

RDML 
Bestand 

RDML 
Bestand 

RDMLX 
Bestand 

RDML 
Functie  
(incl. WEBEVENT) 

RDMLX 
Functie of 
Component 
(incl. WEBEVENT en WAM) 

  

  

IOM 
(RPG) 

OAM 
(‘C’) 

OAM 
(‘C’) 
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2. Functies (en componenten) 
 Een CALL tussen RDML en RDMLX functies kan zonder problemen worden 

uitgevoerd. 

 Om de impact op bestaande applicaties te minimaliseren is het, om dit te laten 
werken, niet noodzakelijk om bestaande RDML functies te hercompileren. 

 Indien u een RDMLX functie compileert, worden een tweetal objecten aangemaakt: 

o Een service programma (*SRVPGM) dat de implementatie van de functie 
code bevat. 

o Een “stub” ‘C’ programma (*PGM) dat de functie aanroept in het *SRVPGM en 
dit is puur aangemaakt om het mogelijk te maken om calls toe te staan vanuit 
RDML functies die zijn aangemaakt in RPG. 

 Als een RDMLX functie een RDML functie aanroept, dan kijkt het eerst of er een 
RDMLX functie aanwezig is (geïmplementeerd in een *SRVPGM). (Dit kan een 
bericht veroorzaken in de joblog dat het service programma niet kon worden 
gevonden). Indien de RDMLX versie niet kan worden gevonden, dan zal de RDML 
versie worden aangeroepen (geïmplementeerd in een *PGM object). 

 Omgekeerd, wanneer een RDML functie een RDMLX functie aanroept, dan zal het 
alleen maak op zoek gaan naar een *PGM object. Als het een RDMLX functie blijkt te 
zijn, dan fungeert het *PGM object als een “tussenstation” dat eenvoudigweg de 
RDMLX functie implementatie in het *SRVPGM aanroept. 

 Onderstaand diagram toont de programma objecten die betrokken zijn bij: 

1. een RDML functie die een RDMLX functie aanroept 

2. een RDMLX functie die een andere RDMLX functie aanroept 

3. een RDMLX functie die een RDML functie aanroept

RDML 
Functie 
(*PGM) 

RDMLX 
Functie 
(*SRVPGM) 

RDMLX 
Functie Stub 
(*PGM) 

RDMLX 
Functie B 
(*SRVPGM) 

RDML 
Functie 
(*PGM) 

RDMLX 
Functie A 
(*SRVPGM) 

RDMLX 
Functie 
(*SRVPGM) 

1 2 3 
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Techniek om een string om te zetten naar 
"woorden" (scheiding van tekst op basis 
van een spatie) 

 

Deze tip toont hoe tekst op basis van een spatie in de tekst gescheiden kan worden in 
enkele woorden. Het voorbeeld toont enkele simpele technieken die betrekking hebben op 
een string. Dit alles is beschikbaar sinds Visual LANSA versie 11. Dit is het beste uit te 
leggen met een voorbeeld. 

 Maak een form met de naam "mytip" of iets wat daarop lijkt (geeft het niet de naam 
"words").  

 Kopieer onderstaande source voorbeeld in het form en compileer en start het.  

 Type een zin in het invoerveld bovenin het form.  

 Ieder woord wordt opgepakt en apart aan de lijst toegevoegd.  

 Bekijk het commentaar in de code goed om te begrijpen hoe dit werkt.  

Code: 
Function Options(*DIRECT) 
BEGIN_COM ROLE(*EXTENDS #PRIM_FORM) CAPTION('Convert a sentence to individual words') 
CLIENTHEIGHT(313) CLIENTWIDTH(695) LEFT(74) TOP(126) WIDTH(703) 
DEFINE_COM CLASS(#STD_QORD.Visual) NAME(#Sentence) CAPTION('Enter sentence') 
DISPLAYPOSITION(1) HEIGHT(25) LABELTYPE(Caption) LEFT(8) MARGINLEFT(100) 
PARENT(#COM_OWNER) TABPOSITION(1) TOP(8) USEPICKLIST(False) WIDTH(681) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_LTVW) NAME(#LV_Words) COLUMNBUTTONHEIGHT(20) 
COMPONENTVERSION(2) DISPLAYPOSITION(2) FULLROWSELECT(True) HEIGHT(255) LEFT(8) 
PARENT(#COM_OWNER) SHOWSORTARROW(True) TABPOSITION(2) TOP(40) WIDTH(680) 
DEFINE_COM CLASS(#PRIM_LVCL) NAME(#LVCL_1) CAPTION('Words') CAPTIONTYPE(Caption) 
DISPLAYPOSITION(1) PARENT(#LV_Words) SOURCE(#STD_QSEL) WIDTH(21) 
WIDTHTYPE(Remainder) 
 
Evtroutine Handling(#Sentence.Changed) Options(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
 
Clr_List Named(#lv_words) 
 
For Each(#Word) In(#Com_owner.StringToWords( #Sentence )) 
 
#Std_Qsel := #Word 
 
Add_Entry To_List(#lv_words) 
 
Endfor 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(StringToWords) 
Define_Map For(*Input) Class(#Prim_alph) Name(#String) 
Define_Map For(*Result) Class(#prim_lcol<#Prim_alph>) Name(#Words) Pass(*by_reference) 
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Define_Com Class(#prim_nmbr) Name(#FirstSpace) 
 
Set_Ref Com(#words) To(*create_as #prim_lcol<#prim_alph>) 
 
* Loop until nothing left in the string to process 
Dountil (#String.cursize = 0) 
 
* Drop any leading and trailing spaces 
#String := #String.trim 
 
* Look for the first space in the string 
#FirstSpace := #string.PositionOf( ' ' ) 
 
* If no space found, must be a whole word 
If (#FirstSpace = 0) 
 
#FirstSpace := #String.cursize 
 
Endif 
 
#Words.insert( #Com_owner.AddWord( #String.Substring( 1 #FirstSpace ) ) ) 
 
* Remove the word from the string 
#String := #String.DeleteSubstring( 1 #FirstSpace ) 
 
Enduntil 
 
Endroutine 
 
Mthroutine Name(AddWord) Access(*private) 
Define_Map For(*Input) Class(#Prim_alph) Name(#Word) 
Define_Map For(*Result) Class(#Prim_alph) Name(#Result) Pass(*by_reference) 
 
Set_Ref Com(#Result) To(*create_as #Prim_alph) 
 
#Result.value := #Word 
 
Endroutine 
 
End_Com 
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Nieuws van de LANSA 
Gebruikers Vereniging 
 
Eerst volgende sessie dag is op 23 maart 2006 
 
In de afgelopen jaren werd er door de LANSA Gebruikers Vereniging gemiddeld 4 maal per 
jaar een LANSA dag georganiseerd.  
Om met LANSA nog meer mensen te bereiken heeft het bestuur middels een speciale 
vergadering besloten de LANSA Gebruikers Vereniging per 1 januari 2005 over te laten gaan 
naar Common Nederland. Common Nederland behartigt de belangen van iSeries Gebruikers 
in Nederland.  
Met andere gebruikersgroepen kunnen thema dagen georganiseerd worden. Hopelijk heeft 
dit een positief effect op de belangstelling van de LANSA gebruikers. 
Om binnen de LANSA gebruikers groep sessies te organiseren is er tijdens de Common 
Nederland najaarsconferentie besloten een team te creëren, die tot taak heeft om de 
gebruikers op de hoogte te houden van: 

1.      De laatste ontwikkelingen aan het product. 
2.      Ervaringen van mede gebruikers. 
3.      Tips en trucs. 
4.      Succesvolle implementaties. 

 
Bovenstaande gaan we kenbaar maken door middel van de COMMON Crier, de website van 
Common Nederland (www.common.nl) en de sessiedagen. 
Twee maal per jaar organiseren wij een sessiedag, waarop u 3 presentaties mag 
verwachten. Daar omheen biedt deze dag u natuurlijk de mogelijkheid, om met collega-
gebruikers en leveranciers, van gedachten te wisselen omtrent de LANSA producten en het 
gebruik hiervan.  
 
Het LANSA team bestaat uit: 
Piet Romijn    R&R IT Solutions 
Paul Jacobs   ilionX Software Solutions 
Piet van Hemert  Solar IT 
Jan de Putter   LANSA  
Arnold Hendriks  Deli XL 
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