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LANSA V12 
 
Met heel veel trots kondigen we hierbij LANSA Versie 12 aan. Het bevat enorm 
veel nieuwe mogelijkheden die allen in deze Nieuwsbrief aan bod komen.  
 
 
De volgende onderdelen worden besproken in deze Nieuwsbrief: 

 
 Windows Installatie en Upgrade. 
 Eenvoudig Applicaties 

overbrengen naar iedere Server. 
 LANSA Triggers afdwingen. 
 IBM i Client naar een Windows 

Server. 
 Unicode Ondersteuning voor 

Bestanden. 
 SQL Views en MySQL Database 

Tabellen gebruiken. 
 Tabellen maken via SQL. 
 Lange Gebruikersnamen en 

Wachtwoorden. 
 SSL Encryptie. 
 Nieuwe LANSA Integrator versie. 
 Nieuwe Framework en RAMP 

versie. 
 Vele andere nieuwe 

mogelijkheden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 
Deze 
Versie 

LANSA

 

LANSA V12 pag. 1 7. Tabellen maken via SQL  pag. 10 
1. Windows installatie en Upgrade pag. 1 8. Lange namen en wachtwoorden  pag. 11 
2. Applicaties naar iedere Server  pag. 4 9. SSL Encryptie  pag. 12 
3. LANSA Triggers afdwingen pag. 6 10.Laatste LANSA Integrator  pag. 13 
4. IBM i Client naar Windows Server pag. 7 11.Laatste VLF en RAMP  pag. 13 
5. Unicode Ondersteuning Bestanden pag. 8 12. Vele Andere Verbeteringen  pag. 14 
6.SQL Views en MySQL Database pag. 9 Ondersteuning LANSA Versie 10  pag. 26 

 V12 

http://www.lansa.com/


 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2010 pagina 2 

© LANSA 2010 

1. Windows Installatie en Upgrade 
 
De V11 Installshield installatie is vervangen door een nieuwe .NET versie. De installatie 
Wizard leidt je door het installatie en upgrade proces.   
 
 
De nieuwe vereenvoudigde en gemoderniseerde LANSA Windows Installatie/Upgrade 
bevat SQL Server 2008 Express als de Visual LANSA ontwikkel database en bevat tevens 
componenten van de Visual Studio 2008 Express C++ compiler en runtime omgeving.  
 
Het uiterlijk van de installatie heeft een duidelijke verandering ondergaan en is nu veel 
eenvoudiger in het gebruik: 

 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2010 pagina 3 

© LANSA 2010 

Het is nu heel eenvoudig om, na beantwoording van enkele simpele vragen, het systeem 
type vast te stellen dat u wilt gaan installeren: 

 
 
Het is ook mogelijk om SQL Server 2008 Express als database te installeren. Adaptive 
Server Anywhere databases worden niet meer standaard meegeleverd. 
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2. Eenvoudig Applicaties overbrengen naar Iedere 
Server 

 
Het is nu mogelijk om volledig te ontwikkelen op een Windows Server waarna de code 
kan worden opgeleverd aan IBM i of Linux (waar de code dan gecompileerd dient te 
worden). Windows applicaties blijven gewoon met behulp van de Deployment Tool 
worden opgeleverd, waarbij een (her)compilatie niet noodzakelijk is. 
Dit alles stelt u dus in staat om uw master source op een Windows server te hebben, van 
waaruit zaken kunnen worden opgeleverd voor systeem tests. 
 
Ieder willekeurige server kan nu in de Visual LANSA ontwikkel omgeving als remote 
server worden gedefinieerd, waarna er heel eenvoudig objecten of volledige applicaties 
naar toegestuurd kunnen worden. Anders als de situatie waarbij objecten naar een 
master systeem worden verstuurd, zal in dit geval geen controle plaatsvinden op basis 
van de object status of task tracking.  
 
Gegevens op deze manier overzetten wordt typisch gebruikt in situaties waarbij vanuit de 
ontwikkelomgeving de noodzaak bestaat om voor enkele wijzigingen een systeemtest uit 
te voeren op een deployment master Visual LANSA omgeving. Meer informatie hierover 
vindt u in de Visual LANSA Administrators Guide. Hier staat vermeld hoe een Deployment 
System op te zetten en hoe er objecten aan kunnen worden opgeleverd. Het is aan te 
raden om, voordat u hiermee gaat starten, de sectie "Restrictions and Assumptions" goed 
door te lezen. 
 

 
 
De server kan iedere IBM i server zijn die een host route heeft gedefinieerd in de LANSA 
Communications Administrator.  
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2010 pagina 5 

© LANSA 2010 

Is de remote server eenmaal gedefinieerd, dan kunt u in de Repository tab de 
rechtermuis gebruiken bij objecten die u wilt overbrengen. De Deliver To optie wordt dan 
zichtbaar in de pop-up menu. Editor Lists kunnen ook worden gebruikt. Alle objecten die 
bij de list behoren worden dan overgebracht.  
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3. LANSA Triggers Afdwingen 
 

Het gebruik van LANSA Repository validatie regels en triggers kunnen worden 
afgedwongen voor niet-LANSA programma‟s als deze gebruik maken van een bestand die 
binnen LANSA is gedefinieerd. Dit maakt de LANSA Repository regels beschikbaar voor 
alle I/O die richting een bestand wordt uitgevoerd. 

LANSA controles voor database I/O kunnen worden afgedwongen door 3GL‟s zoals RPG 
en COBOL, via programma‟s als DFU of STRSQL, of via een ander platform middels ODBC 
of ADO.  

Het afdwingen van het gebruik van LANSA triggers, genaamd database triggers, is 
beschikbaar voor bestanden die aanwezig zijn in een RDMLX partitie. 
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4. IBM i Client naar een Windows server 
 
 
Het is nu mogelijk, met behulp van de DEFINE_ANY_SERVER en CONNECT_SERVER 
Built-in Functies om een SuperServer connectie vast te leggen van een IBM i Visual 
LANSA systeem naar een Windows Server.  
 
Dit maakt het mogelijk om vanuit een IBM i applicatie de database te lezen en bij te 
werken op een Windows servers.  
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5. Unicode Ondersteuning voor Bestanden  

 
 
Met behulp van veldattribuut SUNI (Store in Unicode) kunnen velden van het type Char, 
String of CLOB in de database worden opgeslagen in Unicode (UTF-16) formaat.  
 
De data wordt, als het wordt weggeschreven naar een bestand, geconverteerd van de 
huidige code page naar Unicode, en wordt, als data wordt gelezen in het bestand, 
omgezet van Unicode naar de huidige code page. Dit houdt in dat als het veld Unicode in 
de database is, het transparant is voor de RDML code dat het veld gebruikt. 
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6. SQL Views en MySQL Database Tabellen gebruiken  

 
 
MySQL database tabellen kunnen nu als Other Files in RDMLX partities worden gebruikt. 
 

 
 
Het is ook mogelijk om definities van SQL Views te laden op zowel een IBM i systeem (in 
RDMLX partities) en een Windows systeem. Indien SQL Views read-only zijn (als ze 
bijvoorbeeld gedefinieerd zijn op basis van meerdere bestanden) dan zullen de RDML 
database commando‟s beperkt zijn tot SELECT/FETCH.  
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7. Tabellen maken via SQL 

 

 

Het is nu mogelijk in RDMLX partities op een IBM i machine, tabellen te maken met 
behulp van SQL in plaats van DDS (Data Description Specification). IBM heeft tevens 
aangegeven dat de performance bij het lezen van tabellen aanzienlijk is verbeterd als de 
tabel is aangemaakt door SQL, omdat hierbij een grotere lees buffer wordt gebruikt. 

Indien de waarde *SQL_BUILD wordt opgenomen in de LANSA data area DC@OSVEROP, 
en de physical en logical files zijn gedefinieerd in een RDMLX partitie, dan wordt de 
physical file aangemaakt als een SQL tabel. Logical views worden nog steeds aangemaakt 
met behulp van DDS, maar als er geen select/omit criteria of select/omit criteria en 
dynamic select Yes wordt toegepast, dan zal de logical het access path delen met de SQL 
index.  

RDML bestanden die zijn aangemaakt in een RDMLX partitie, waarbij *SQL_BUILD is 
opgegeven in de LANSA data area DC@OSVEROP kunnen worden geëxporteerd naar 
andere RDML partities en van daaruit weer worden door geëxporteerd naar andere RDML 
partitie, waarbij de "SQL built" behouden blijft. Bij een compilatie van zo‟n bestand in een 
andere RDML partitie kan de “SQL Built” mogelijk verloren gaan. 
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8. Lange Gebruikersnamen en Wachtwoorden 

 
 
Lange gebruikersnamen en wachtwoorden worden nu ondersteund in de meeste LANSA 
producten. De CONNECT_SERVER Built-in Functie bijvoorbeeld ondersteund nu een 256 
byte gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 
 
De producten die lange gebruikersnamen en wachtwoorden ondersteunen zijn: 

 Visual LANSA IDE 
 De Host Monitor 
 SuperServer naar een Windows en IBM i 
 LANSA for the Web 
 LANSA Open 
 LANSA Open for .NET 

 
 
De lengte van de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn platform specifiek en zijn 
afhankelijk van de limiet van het platform. Dit heeft ook betrekking op zaken als hoofd- 
en kleine letter gevoeligheid. 
 
 
Ondersteuning op basis van platvormen: 

Systeem Lengte gebruikersnaam Lengte wachtwoord 

IBM i 10 127 

Windows 20 127 

Linux 256 256 

 
 
Merk op dat de Visual LANSA IDE controle is gebaseerd op IBM i limiet wat dus inhoudt 
dat de gebruikersnaam beperkt blijft tot 10 karakters. 
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9. SSL Encryptie 

 
 

OpenSSL Encryptie naar een IBM i voor Client/Server communicaties is nu beschikbaar 
als een server-side optie. Het regelt een veilige encryptie van network communicaties.  

De „handshake‟ tussen de server en client maakt gebruik van anonymous ephemeral 
Diffie-Hellman keys, waarbij voor iedere sessie de data transfers versleuteld worden met 
een symmetric key. De tot nu toe beschikbare encryptie algoritmen (DES en Twofish) zijn 
nog steeds beschikbaar, maar we raden aan nu SSL te gaan gebruiken. Houd er wel 
rekening mee dat SSL meer van uw systeem vergt, wat het oversturen van gegevens 
trager maakt. 
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10. Laatste LANSA Integrator 

 

Voor alle nieuwe zaken hiervoor kunt u het beste de LANSA Integrator EPC835 
documentatie doornemen. 

 
 
 
 

11. Laatste Framework and RAMP 

 

Voor alle nieuwe zaken hiervoor kunt u het beste de Visual LANSA Framework guide  
en de RAMP guide doornemen. 
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12. Vele andere nieuwe mogelijkheden 
 
 
 

 Export/Import I/O Modules en OAMs zonder Bestanden 
Op een IBM i is het met LANSA nu mogelijk bij een export/import om alleen de 
gecompileerde I/O module en een OAM van een bestand te exporteren of importeren 
zonder dat daarbij de physical of logical wordt meegenomen. De bestandsdefinitie zal 
worden bijgewerkt vanuit de export. Dit is erg handig als bijvoorbeeld enkel een 
validatieregel is veranderd, waardoor dus alleen de OAM bijgewerkt hoeft te worden op 
het doelsysteem. 
Het is nu overigens ook mogelijk om Frameworks en Groups uit te sluiten bij het 
exporteren van componenten. 
 
 
 

 Free Format versie SELECT_SQL commando 

De free format versie van het SELECT_SQL commando staat iedere SQL instructie tijdens 
runtime toe die geldig is voor de database waar de SQL instructie wordt uitgevoerd. 
Hierbij komt, zowel tijdens compilatie als runtime, geen parser aan te pas.  

Het ingegeven SQL commando wordt precies als het is ingegeven naar de database 
engine gestuurd. Het is de verantwoording van de programmeur dat dit correct wordt 
ingegeven en dat de data die wordt teruggestuurd door de database engine overeenkomt 
met de lijst van velden in de FIELDS parameter.  

Deze form van het SELECT_SQL commando kan alleen worden toegepast in RDMLX 
functies en componenten. 

Bijvoorbeeld: 

 
 
 
 

 Active-X Exception Handling bij fouten tijdens Runtime 

Active-X Exception Handling handelt nu tijdens het uitvoeren van Visual LANSA 
programma‟s netter HRESULT waarden af, waardoor programma‟s niet meer eindigen in 
een fout. Er is nu een toegang geregeld tot de HRESULT waarden.  

Details hierover zijn te vinden in de ActiveX Controls sectie van de Visual LANSA 
Developer Guide. 
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 Wizard voor Web CRUD Applicaties 

Application Wizards zijn nu beschikbaar via het Tools menu in de Visual LANSA IDE.  

De eerst beschikbare Wizard genereert Web CRUD (CreateReadUpdateDelete) applicaties 
in RDMLX partities. Er dienen een aantal eenvoudige antwoorden te worden ingegeven, 
waarna de Wizard een complete Web Application Module (WAM) zal genereren, 
compileren en indien aangegeven, direct starten/uitvoeren. 

 
 
 

 Ondersteuning LOB’s in WAMs 

MIME type en LOB inhoud kan nu worden gebruikt in WAM webroutines.  

De inhoud van ieder opgegeven bestand met mogelijke http headers wordt ook 
ondersteund. Het wordt beschikbaar gesteld via een nieuwe weblet genaamd std_lob 
en nieuwe Webroutine parameter Response en properties. Een optie om het bestand te 
verwijderen als het eenmaal is verzonden is ook beschikbaar.  

Bijvoorbeeld: 
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 Cached SQL Statements  

Reusable SQL statements worden nu in het geheugen bewaard. Dit zal een verbetering 
van de performance tot gevolg hebben als het SQL statement opnieuw wordt uitgevoerd. 
Standaard worden een 50-tal SQL statements bewaard. De statements worden 
automatisch uit de cache verwijderd als het bestand word gesloten.  

Met behulp van de DBSS= parameter kan het maximum aantal statements dat wordt 
bewaard worden geregeld. DBSS=0 wil zeggen dat de instelling die er was behouden 
blijft.  

Herbruikbare SQL statements werden voorheen alleen toegepast bij een INSERT en de 
SQL die gegenereerd werd voor het herlezen van het laatste record voor DELETE en 
UPDATE commando‟s. Het nieuwe nu heeft dus betrekking op het hergebruik bij DELETE 
en UPDATE SQL voor bijna alle bestanden. 

 
 

 Snellere en Meer Gedetailleerde Informatie over Objecten in 
de Master Repository 

De Repository tab in een slave Visual LANSA IDE system toont nu gedetailleerde 
informatieve over objecten die zich bevinden in de master Repository, zoals velden in een 
bestand, bestandsversie, veld lengte, veld type, RDMLX vlag, task informatie, etc.  

Het verversen van de Master Repository data gaat nu aanzienlijk sneller dan in 
voorgaande versies. De data wordt iedere keer bij het starten van Visual LANSA 
opgeslagen en herladen, en als een Refresh wordt gestart bij de Repository tab dan wordt 
alleen maar informatie ontvangen van die objecten die in het master systeem veranderd 
zijn. Kijk voor meer informatie in de Administrator Guide bij Refresh Master Object List. 
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 Check-in Joblog Viewer 
 
Job logs die op het master system zijn aangemaakt na een check-in kunnen worden 
bekeken met behulp van de Check-in Joblog Viewer. Het gehele bestand wordt 
gedownload naar Visual LANSA en wordt per pagina getoond. 
 

 
 
De job logs kunnen worden opgeslagen waarna naar specifieke zaken kan worden 
gezocht. Met behulp van toolbar buttons kan gebladerd worden en er kan ook naar een 
specifiek paginanummer worden gesprongen. 
 
Navigatie mogelijkheden in de spool file met behulp van sneltoetsen: 

 Page Up – Toon de vorige pagina 
 Page Down – Toon de volgende pagina 
 Ctrl+Home – Toon de eerste pagina 
 Ctrl+End – Toon de laatste pagina 

Met de pijltjestoetsen kan per regel omhoog of omlaag worden gegaan.  
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 Nieuwe Veld Visualisatie Mogelijkheden 
 

1. Reusable Parts als Edit Onderdeel van een Veld 

Een reusable part kan nu worden gekoppeld aan het edit gedeelte van een veld. Hiermee 
kan de volledige flexibiliteit van een reusable part worden benut maar ook voordeel 
worden getrokken uit de LANSA Repository mogelijkheden voor multilingual descriptions, 
labels en column headings. 

In dit voorbeeld is een reusable part gemaakt om een autocomplete aan te sturen voor 
een veld Department. Het onderdeel wordt dan geassocieerd met de veld visualisatie 
visual host: 

   

Wordt het veld nu gebruikt in een form, dan wordt het label opgepakt van de veld 
definitie, maar het edit gedeelte van het veld gebruikt de autofill logica die in het 
reusable part is vastgelegd. 

   
 

2. Dynamic Pick Lists 

Het is ook mogelijk om dynamic pick lists te maken die de logica hebben liggen in een 
reusable part. Voorbeeld: vul de waarden in de lijst met bestandsdata. 
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 Nieuwe Intrinsics in RDMLX 
 

1. Floating Point Intrinsics 
 
De volgende floating point wiskundige intrinsics zijn nu beschikbaar: 
 
Trigonometric: 

 sine, arcsine, sineh, 
 Cosine, arccosine, cosineh 
 Tangent, arctangent, tangenth, arctangent2 

 
Logs, etc: 

 Exponential, logarithm, logarithm10 
 Power, sqrt 

 
Others: 

 Fabs, fmod,  
 IsNANorND 

 
Sommige intrinsics kunnen waarden terugsturen die niet worden herkend als een getal, 
zoals arccosine(3). De waarde die dan wordt teruggestuurd is dan nan (not a number) of 
een nd (non-determinate). -1.#IND 
Om te controleren of het resultaat een getal is kan Isnanornd() worden gebruikt. 
 
Note: 
De trigonometric intrinsics gaan uit van een input waarde in radianten, niet in graden. 
 
 
 

2. Binary String Conversies 
 
Een hexadecimale string kan niet gepresenteerd worden in een numeriek type, dus wordt 
de Binary String primitive gebruikt als een tussenstation voor de conversie. 
 
Integers kunnen worden geconverteerd vanuit een hexadecimale string door middel van 
de volgende intrinsics: 

 Uitgaande van een integer, converteer naar binary string door middel van  
#integerValue.AsBinaryString(), 

 Converter de binary string naar een hexadecimale presentatie door middel van 
#binayString.AsHexString(), 

 Uitgaande van een binary string die een hexadecimale waarde bevat, zoek 
toegang alsof het een integer waarde is door middel van 
#binaryString.AsHexToInt(). 

Deze methoden werken zowel bij integers als long integers. 
 
Voorbeeld: 
Define Field(#myRBStr) Type(*BIN) Length(128) 
Define Field(#L8Int) Type(*INT) Length(8)  
#myRBStr := (9999).AsBinString() 
#myRBStr.AsHexString() gives 0F270000 
#L8Int := 169999999999 
L8Int.AsBinString().AsHexString() gives FF23CA9427000000 on intel-based 
computers 
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3. Integer Intrinsics 
 

Een tweetal nieuwe intrinsic, Mod en Div, zijn nu beschikbaar voor integer/long integer. 

 
 
 

 Bepaal waarde Onbekende Velden in Lists en Grids 
 
Het is nu mogelijk de waarde van een veld bij views met kolommen (ListBox, GridView, 
ComboBox, Graph and unlevelled Tree) te bepalen , zonder dat hierbij de naam van het 
veld bekend is. Dit kan met behulp van de SetValueAt() method en een ValueAt property 
om de display string op te halen of te bepalen door middel van een referentie naar de 
rijen en kolommen. 
 
PRIM_EVP en PRIM_EVEF primitives kunnen waarden worden toegekend met behulp van 
de SetValue() methode. 
 
Als de waarde die wordt aangereikt niet is toegestaan voor het data type van het doel 
element (een string “abc” bijvoorbeeld voor een getal), dan zal SetValueAt een LP_FALSE 
teruggeven. Verloopt de toekenning succesvol, dan wordt LP_TRUE teruggegeven. 
 
In de volgende voorbeelden zijn de verschillende #OutputValueN een instance van 
#STD_TEXTL.Visual. 
 
 
SetValue Voorbeelden m.b.v. Primitives 
Define_Com Class(#PRIM_EVP) Name(#evpTmp) Reference(*DYNAMIC) 
If (#STD_NUM.SetValue( "a.bc" ) <> True) 
#OutputValue1 := "not a number" 
Endif 
#evpTmp <=  #OutputValue2 
#evpTmp.SetValue( "def" ) 
  
  
#OutputValue3.Assign( "my value" ) 
(#OutputValue4 *As #PRIM_EVEF).Assign( "hello" ) 
  
  
Define_Com Class(#PRIM_VAR) Name(#myVariant) 

#myVariant.SetValue( "123.45" ) 
  
  
Define_Com Class(#prim_boln) Name(#myBoolean) 
#myBoolean.SetValue( "true" ) 
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SetValueAt Waarden bij Columnar Views 
#TreeV1.SetValueAt( 1 1 "tv1" ) 
#TreeV1.Items<2>. SetValueAt ( 1 "tv1" ) 
#TreeV1.columns<1>. SetValueAt ( 3 "tv1" ) 
  
#Grid1. SetValueAt ( 1 1 "11" ) 
#Grid1.Items<2>. SetValueAt ( 1 "21" ) 
#Grid1.columns<1>. SetValueAt ( 3 "31" ) 
  
If (#graph1. SetValueAt ( 2 1 "abc" ) <> True) 
#OutputValue1 := "invalid value for graph" 
Endif 
  
#Grid1.Cell<1 1>. SetValueAt ( "8" ) 
#Grid1.Cell<1 2>. SetValueAt ( "9" ) 

  
#Grid1.Cell<2 1>. SetValueAt ( "1" ) 
#Grid1.Cell<2 2>. SetValueAt ( "2" ) 

  
  
Restricties 
Alleen lists/views die een kolom view hebben bieden deze functionaliteit. Levelled trees 
kunnen niet worden gebruikt, er zal dan een fout verschijnen als het programma actief is.  
 
Memo lists kunnen geen gebruik maken van deze functionaliteit. 
 
Lists moeten, voordat nieuwe waarden worden toegekend, vooraf geïnitialiseerd worden 
met ruwe data. Voorbeeld: Inz_List Named(#TreeView) Num_Entrys(2). 
   
 
ValueAt gebruiken 
Views met kolommen bieden toegang tot hun onderdelen met behulp van het ValueAt 
property. Dit pakt als parameters de regel en kolom index op van de cel. 
 
Voorbeeld 
Dit is een voorbeeld hoe de SetValueAt() kan worden gebruikt: 
Begin_Loop Using(#myRowIdx) To(3) 
   Begin_Loop Using(#myColIdx) To(#LBox1.columns.itemcount) 
      #myStringVal  :=  #LBox1.ValueAt<#myRowIdx #myColIdx> 
      * do something useful with #myStringVal … 
   End_Loop 
End_Loop 
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 Verbeterde Image Ondersteuning 
 
png en jpg images kunnen nu aan de Repository worden toegevoegd met behulp van het 
Bitmap component: 

 
Er is ook een nieuwe Bitmap Editor om image files te bekijken en onderhouden. Het is 
nu mogelijk om een kopie te maken van een image component, waarmee een BMP, GIF 
en JPGs te exporteren is naar een hard disk file om deze vervolgens te laden als een 
nieuwe image. Enkele basis image properties zoals type en compressie zijn ook te 
bekijken. 
 
De volgende image en file types worden ondersteund: 

 BMP to RGB, BITFIELDS, RLE8 en RLE4 compressies 
 JPEG to JFIF en EXIF file types 

 
Een bitmap component kan nu in een bestand worden opgeslagen en BMP images van 
type RGB en BITFIELDS kunnen als JPEG worden bewaard (Bitmap compression 
support): 
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 Multi-Monitor Ondersteuning 
 
Er zijn nieuwe properties toegevoegd aan Visual LANSA applicaties ter ondersteuning van 
meerdere monitoren. 
 
Om te zorgen voor het uitschakelen van een tweede monitor of een mogelijke corrupte 
monitor registry setting, kan het PRIM_FORM.EnsureVisible property op Yes worden gezet 
in uw forms. Als dit property wordt gebruikt en een monitor is niet langer beschikbaar bij 
het laden van de registry waarden voor het form, dan valt het form terug in het virtual 
screen. Hierbij zal het property wel zijn waarde moeten krijgen voordat het form realized 
wordt. 
 
Een eenvoudige manier om de EnsureVisible functionaliteit te activeren voor uw gehele 
applicatie is door de SYS_APPLN.EnsureVisibleForms property op True te zetten. In deze 
situatie dient u de EnsureVisible property van de forms te zetten op de standaard waarde 
Application. 
 
  
Aandachtspunten bij het ontwikkelen 
Ter ondersteuning van Multi-monitors is een “logical primary monitor” concept 
geïntroduceerd. De monitor waarin de Editor wordt getoond is de logical primary monitor. 
Indien de Editor zich bevindt in een tweede monitor (met een left voorbeeld left van 
 -1280), dan zal ieder ontwikkeld form gecompenseerd worden met dit aantal om er 
zeker van te zijn dat de Left en Top properties geen incorrect negatieve waarden 
bevatten.  
 
Als uw Editor zich dus bevindt in een tweede monitor, dan worden al uw forms ook daar 
ontwikkeld en hun coördinaten worden gecompenseerd zodat de runtime waarden correct 
zullen zijn voor de eerste monitor.  
 
Indien u al eens met de Editor heeft gewerkt met een tweede monitor in een eerdere 
Visual LANSA versie, dan zullen eerst alle bewaarde niet correcte waarden in de source 
verwijderd moeten worden om het form juist te tonen. 
 
  
Andere Monitor Properties 

 SYS_APPLN.Monitors levert een collectie van alle monitoren die aan de desktop 
zijn gekoppeld. 

 SYS_APPLN.PrimaryMonitor levert de primary monitor die aan de desktop is 
gekoppeld. 

 SYS_APPLN.VirtualScreen properties leveren de dimensies van de gehele desktop 
omgeving. 
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 Regionale Voordelen 
 
Toetsenbord: 
Een decimale toetsenbord waarde '.' toestaan als de regionale settings een ',' als 
decimaal hebben. 
 
 
Velden: 
Edit codes in Visual LANSA om een voorloopnul te tonen, bijvoorbeeld 0.25 en 0,25. 
 
De setting "Show a leading zero" op "Y" zetten regelt dat Visual LANSA code die numeriek 
waarden weergeeft met decimalen, dit weergeeft met een voorloopnul. Afhankelijk van 
het LANSA decimal point formaat is dit bijvoorbeeld 0.12 of 0,12. Deze setting is geschikt 
als de IBM i systeem waarde QDECFMT "J" is. IBM i ondersteund dit via de DC@OSVEROP 
data area setting *LEADZERO=1 die een waarde gegeven kan worden via de Display and 
Print Controls "Show a leading zero" waarde (onderdeel van de System Settings in het 
Administration Tasks menu). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Februari 2010 pagina 25 

© LANSA 2010 

 

 Verbeterde Deployment 
 
Nieuwe selectie van objecten met behulp van Editor Lists 
De Deployment Tool object selectie ondersteunt nu Editor Lists. Dit regelt een veel 
grotere flexibiliteit op het gebied van object selecties, omdat bij Editor Lists wild card 
selecties gebruikt kunnen worden, maar ook bijvoorbeeld selecties op basis van 
wijzigingsdatum, task id, user en verschillende andere criteria. Editor List objecten 
worden aan de Deployment Package toegevoegd als de Editor List geselecteerd wordt 
(niet tijdens build time). 
 

 
 
 
Nieuwe templates om een applicatie omgeving te Web enablen 
Er zijn een drietal nieuwe deployment templates toegevoegd ter ondersteuning voor het 
opleveren en bijwerken van een web enabled applicatie. Het zijn: 

 XWEBENB 
 XWBEVENB 
 XOTHOBJ 

 
Kijk voor meer informatie hierover in de LANSA Application Deployment Tool guide. 
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Ondersteuning voor LANSA 
Versie 10 
 
 

Met de officiële beschikbaarheid van LANSA versie 12, zal de ondersteuning van 
LANSA versie 10 (software aanpassingen) eindigen op 31 mei 2010 (de 
ondersteuning van alle versies voorafgaand aan LANSA versie 10 zijn al gestopt 
bij de introductie van LANSA versie 11).  

Het LANSA Support team zal, alhoewel de ondersteuning voor LANSA versie 10 stopt per 
31 mei 2010, u blijven helpen bij alle vragen en problemen waar u tegen aan loopt bij 
V10 of eerdere LANSA versies. Als echter blijkt dat op basis hiervan de onderliggende 
LANSA source zou moeten worden aangepast of als het gerelateerd blijkt te zijn aan een 
fout die is opgelost in een latere versie, dan zal een upgrade naar LANSA V11 of LANSA 
V12 noodzakelijk zijn.  

 
 

 


