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LANSA versie 11.3 
 

Cumulative Update 3 (CU3) Informatie 
 

CU3 is een cumulatieve set van wijzigingen voor 
verschillende LANSA onderdelen. Het bevat software die 
zowel of een iSeries als een Windows machine 
geïnstalleerd dient te worden. 
 
CU3 is zo opgezet dat alle onderdelen vanuit een enkele 
installatie bijgewerkt worden. Alhoewel de software 
wijzigingen dus wel per product zijn gegroepeerd in een 
aparte EPC (zie onderstaande lijst), hoeft niet per product 
een aparte EPC installatie gestart te worden.  
 
 
 
 
 

 
De epc77n.htm bestanden bevatten alle details omtrent de opgeleverde wijzigingen. CU3 
bevat de volgende individuele EPC’s: 

• epc770 - LANSA Communications  

• epc771 - Visual LANSA  

• epc772 - LANSA Integrator (alleen op CU3 installatie CD)  

• epc773 - LANSA Web Utilities  

• epc774 - LANSA Web Server  

• epc775 - LANSA Open  

• epc776 - Visual LANSA Frameworks  
 
CU3 wordt, op aanvraag, uitgeleverd door middel van een CD-Rom. 
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LANSA en V5R4 
 

Omschrijving 
IBM’s laatste versie van i5/OS, V5R4 is onlangs, op 14 februari van dit jaar officieel 
beschikbaar gekomen. Deze versie van OS/400 is inmiddels opgenomen in het V11.0 
Supported Platforms document. 
Het Supported Platforms document is te bekijken via: 
http://www.lansa.com/support/v11news/supportedversions.htm 
 
LANSA heeft heel actief deelgenomen aan het V5R4 beta programma door onze LANSA 
V11.0 te testen in deze versie. LANSA heft al zijn V11.0 producten getest in V5R4 en er 
bleek vrijwel gecorrigeerd of aangepast te worden. 
 
Er is wel een probleem gemeld bij het gebruik van SSL in LANSA for the web in V5R4. Dit 
probleem echter is inmiddels al door IBM middels een PTF gecorrigeerd. 
Voor meer details, bekijk CGIConvMode setting causes various issues for LANSA for the 
Web on V5R4: 
http://www.lansa.com/support/notes/p0281.htm 
 
Bestaande niet ondersteunde OS/400 mogelijkheden blijven dezelfde status houden, of dit 
moet zijn opgenomen in de LANSA V11.0 What’s New of de Online documentatie. 
Voor meer details, bekijk Features in OS/400 that are not supported in the current versions 
of LANSA: 
http://www.lansa.com/support/tips/t0152.htm 
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CGIConvMode setting in V5R4 
veroorzaakt verschillende 
problemen in LANSA for the Web 
 

Omschrijving 
De CGIConvMode setting in V5R4 veroorzaakt problemen voor LANSA for the web 
applicaties. Als de CGIConvMode setting de waarde %%MIXED/MIXED%% heeft, dan 
kunnen de volgende twee zaken plaatsvinden: 

1. Bepaalde karakters, zoals "(" en "'" (enkele quote) kunnen verkeerd geïnterpreteerd 
worden en respectievelijk worden teruggegeven als "M" en "}" in de web browser. 

2. SSL werkt niet correct in uw LANSA for the web applicatie. Mogelijke foutmelding kan 
zijn: 
EBCDIC_to_UTF8(): Exception MCH1235 occurred while converting TRACE DATA 
to the job CCSID. Value 0 for CCSID not valid.  

 
Dit probleem kan in eerste instantie worden opgelost door de %MIXED/MIXED% waarde als 
commentaar op te nemen of deze waarde op te wijzigen in %EBCDIC/MIXED%. 
 
IBM heeft inmiddels ook een PTF beschikbaar die dit probleem oplost. Voor meer details, 
bekijk http://www-
912.ibm.com/a_dir/as4ptf.nsf/0/626a4f73de446c0b86257114005db5ae?OpenDocument 
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Geavanceerde Enter Toets 
afhandeling in VL applicaties 
 
De enter toets wordt veelal gebruikt om de start van een bepaalde activiteit uit te voeren in 
VL applicaties, zoals het starten van een zoekopdracht, het bewaren van gegevens.  
 
Veelal wordt de ButtonDefault() property bij push buttons zoals “Zoeken” of “Opslaan” 
gebruikt, zodat de enter toets een virtuele klik event richting de button afvuurt. 
 
In complexe VL forms die meerdere verschillende reusable parts bevatten kan het gebruik 
van de ButtonDefault() property voor een tweetal problemen zorgen: 
 

1. Slechts een enkele button kan de standaard button zijn tijdens de activiteit van een 
Windows form. 

 
2. Er is geen mogelijkheid om programma logica op te nemen die bepaalt wat de enter 

toets eigenlijk is of doet en hoe deze toets zou moeten handelen in verschillende 
situaties.   

 
 
De meest krachtige oplossing voor het afhandelen van de enter toets op verschillende 
plaatsen in complexe forms is het gebruik maken van het KeyPress event. Dit stelt het VL 
programma in staat om specifiek het gebruik van de enter toets af te vangen en e rook op 
verschillende manieren op te reageren.  
 
Bekijk onderstaande aanpassingen eens die kunnen worden aangebracht aan de logica van 
het demo filter DF_FILT1 die is meegeleverd bij het VLF. 
 
1. Er wordt geen ButtonDefault() opgegeven. 
Dit voorkomt iedere onduidelijkheid omtrent welke button nu gekoppeld moet zijn aan de 
enter toets.  
 
2. De gebruiker kan op een tweetal manieren een zoekopdracht uitvoeren die 
betrekking heeft op een Employee name. 
 
Evtroutine Handling(#Surname.KeyPress) Keycode(#KeyCode) 
 

if ('#KeyCode.Value = Enter') 
If *SEARCHOK 
   Execute Search 
Else 
   Use Message_box_show (ok ok Error *Component 'Enter a search name')   
Endif 

Endif 
 
Endroutine 
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* Search button pressed 
*  
 
Evtroutine Handling(#Search_phbn.Click)  
 

Execute Search 
 
Endroutine 
 
 
De eerste event routine handelt het gebruik van de enter toets af in het Surname veld. Als 
de gebruiker op de enter toets drukt dan wordt of een zoek opdracht uitgevoerd of een 
foutbericht getoond (conditie *SEARCHOK is true als het veld #Surname gevuld is met een 
waarde).  
 
De tweede routine handelt een specifieke klik van de Search button af. 
 
Beide routines gebruiken vervolgens dezelfde SEARCH subroutine om de zoekopdracht uit 
te voeren. 
 
Een handige tip: indien u meerdere velden gebruikt (of andere visuele componenten) dan 
kunt u ze allemaal met een enkele routine afhandelen. Dit doet u als volgt:   
    
Evtroutine Handling(#Surname.KeyPress #GiveName.KeyPress 
#ComboBox1.KeyPress etc etc) Keycode(#KeyCode) 
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VLF Web applicaties 
gebruiken met IE7 beta 
 
Hoe kan ik het Visual LANSA Framework als een Web applicatie laten draaien in I.E. 7 
Beta 2? 
  
Microsoft heft onlangs de laatste bèta versie van IE7.0 vrijgegeven. 
Voor meer details, bekijk http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx 
Indien u deze IE bèta versie wilt gebruiken met VLF-Web applicaties dan dient u het 
volgende te doen: 
 
Om direct al bestaande VLF Web applicaties te kunnen gebruiken: 

• Wijzig iedere aanwezige NNNNNNNNNNNN_LLLL_SSS.htm startup bestand 
(bijvoorbeeld: VF_SY001_System_ENG_XP.HTM) op de HTTP server (waarbij LLLL 
de taalcode is en SSS is WEB, XP, of WIN). Opmerking: Tenzij u de volgende 
stap volledig uitvoert, zal deze aanpassing pas effect hebben als het 
framework ontwerp is opgeslagen of geexporteerd door een ontwikkelaar.  

• Maak een backup kopie van het bestand.  

• Open de file om deze te wijzigen.  

• Lokaliseer de regel 'else if (navigator.appMinorVersion.indexOf("SP3") >= 0) 
__strAppVersion__ = "6+";'  

• Voeg na deze regel de volgende regel toe 'else if 
(navigator.appMinorVersion.indexOf("Beta 2") >= 0) __strAppVersion__ = 
"6+";'  

• Bewaar de aanpassingen.  
  
De aanpassingen voor ieder nieuwe nnnnnnnnnnnn_LLLL_SSS.htm startup bestand 
die door ontwikkelaars worden aangemaakt: 

• Wijzig de ontwikkelaars skeleton file VF_SY004_1.dat.  

• Lokaliseer de VF_SY004_1.dat file in de partition execute directory van de 
ontwikkelomgeving.  

• Maak een backup kopie van dit bestand.  

• Open de file om deze te wijzigen.  

• Localiseer de regel 'else if (navigator.appMinorVersion.indexOf("SP3") >= 0) 
__strAppVersion__ = "6+";'  

• Voeg na deze regel de volgende regel toe 'else if 
(navigator.appMinorVersion.indexOf("Beta 2") >= 0) __strAppVersion__ = 
"6+";'  

• Bewaar de aanpassingen.  

• Breng een wijziging aan in het framework en sla deze wijziging op. De startup 
file wordt opnieuw aangemaakt en gekopieerd naar de HTTP server.  
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De VLF Demonstratie en 
Programma voorbeelden 
– vòòr CU3 
 
Tot LANSA CU3 werd, tijdens de upgrade, het bestaande demo systeem van het VLF altijd 
hernoemd en hierna vervangen door het nieuwe demonstratie systeem 
VF_SY001_System.XML. Dit werd gedaan om er zeker van te zijn dat iedereen gebruik zou 
maken van de laatste demo programma’s en technieken. 
 
Deze manier van upgraden zorgde ervoor dat mensen in paniek raakten die eigen VLF 
applicaties hadden toegevoegd aan het demo systeem VF_SY001_System.XML. 
  
In de meeste gevallen werden de upgrade notities niet gelezen of er werd niet gekeken in de 
online guide, waarna in paniek met LANSA support contact werd gezocht, omdat men dacht 
dat hun eigen toevoegingen waren verdwenen. Er werd dan direct naar de guides verwezen 
waarna het probleem vrijwel direct was opgelost.  
 
Dit was wel zonde van de tijd van iedereen en veroorzaakte onnodige paniek. 
 
 

De VLF Demonstratie en Programma voorbeelden - na CU3 
Een bestaand VF_SY001_System.XML bestand wordt niet meer hernoemd en vervangen 
door de VLF upgrade.  
 
Indien het al bestaat dan blijft het ongewijzigd aanwezig en het nieuwe demonstratie 
systeem wordt in plaats daarvan geïnstalleerd met de naam 
F_Sy001_System_LastShipped.XML.  
 
Dit lijkt op een oplossing die iedereen tot tevredenheid stemt?  
 
Niet helemaal....    
 

Wat is het grote nadeel hiervan?  
Als een gebruiker het VLF start in een upgraded system dan wordt hetzelfde  
VF_SY001_System.XML bestand gebruikt als voor de upgrade. Men gebruikt dus een 
"oude" versie dat de “oude" definities van de demonstratie en programma voorbeelden 
bevat. 
  
Er kleven een tweetal grote nadelen aan deze nieuwe manier van upgraden: 

 
1. Ontwikkelaars zien en gebruiken dan niet het laatste demo systeem en programma 

voorbeelden omdat deze geen onderdeel vormen van hun "oude" 
VF_SY001_System.XML.  

 
2. Er kunnen nu verschillen zitten in de nieuwe programma’s die zijn gekoppeld aan de 

nieuwe bijgewerkte filters en command handler programma’s en wat is gedefinieerd 
in hun "oude" VF_SY001_System.XML.  
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Een voorbeeld van (1) zijn de nieuwe "Advanced Instance List" voorbeelden. Deze zijn in de 
CU3 versie van het VLF toegevoegd. Indien een "oude" versie van VF_SY001_System.XML 
wordt gebruikt dan zie je deze voorbeelden niet eens en je wee took niet dat zee r zijn.  
 
Een voorbeeld van (2) is te vinden in de meegeleverde business object voorbeelden 
EMPLOYEE en SECTIONS. In de CU3 versie van het VLF zijn de instance lists en relaties 
voor EMPLOYEE en SECTIONS aanzienlijk veranderd om de nieuwe parent/child relatie 
type te laten zien.    
 
Als u dus het VLF start met een "oude" versie van VF_SY001_System.XML en de 
bijgewerkte business object filters of command handler programma’s EMPLOYEE of 
SECTIONS start, dan ziet u wellicht onderstaande foutberichten:  
 
'Invalid business object user name/type SECTIONS encountered in instance list".  
'Invalid or Unknown user object EMPLOYEE encountered in instance list".    
 

 
 
Dit komt omdat het gewijzigde CU3 demonstratie material filters en command handler 
programma’s gebruikt die filters tonen in het “nieuwe new” parent-child formaat .... maar de 
“oude” framework definitie in VF_SY001_System.XML heeft deze relaties helemaal niet 
gedefinieerd ..... waardoor het in de war raakt en de waarschuwingsberichten uitstuurt.  



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juni 2006 pagina 9 
© LANSA 2006 

Hoe kan dit worden rechtgetrokken?  
Om dit recht te zetten, indien u geen waardevolle zaken hebt toegevoegd aan het "oude" 
VF_SY001_System.XML system, is heel eenvoudig: 
 

1. Lokaliseer VF_SY001_System.XML in de execute directory van uw partitie en 
verwijder het. 

2. Lokaliseer VF_Sy001_System_LastShipped.XML in dezelfde directory en geef het de 
naam VF_SY001_System.XML. 

3. Start het framework. U heeft nu direct beschikking over het laatste demonstratie 
materiaal en programma technieken en er zullen geen waarschuwingsberichten 
verschijnen.    

 
 
Indien u waardevolle zaken hebt toegevoegd aan uw "oude" VF_SY001_System.XML file en 
u wilt deze bewaren, doe dan het volgende:  
 

1. Start het framework als een designer en breng een dummy wijziging aan een 
business object caption aan (bijvoorbeeld). Gebruik de nieuwe menu optie 
(Framework) -> (Save As) en bewaar de VF_SY001_System.XML onder een andere 
naam (bijvoorbeeld: My_System.XML). Sluit het framework. 

2. Controleer of het XML bestand My_System.XML is aangemaakt in de execute 
directory van uw partitie. 

3. Lokaliseer VF_SY001_System.XML in de execute directory van uw partitie en 
verwijder het. 

4. Lokaliseer VF_Sy001_System_LastShipped.XML in dezelfde directory en geef het de 
naam VF_SY001_System.XML. 

5. Start het framework opnieuw. U heft nu de keuze om VF_SY001_System.XML of 
My_System.XML te starten. 

6. Start het framework. U heeft nu direct beschikking over het laatste demonstratie 
materiaal en programma technieken en er zullen geen waarschuwingsberichten 
verschijnen.    

7. Start My_System.XML. Verwijder de demonstratie en programma techniek 
voorbeelden in My_System.XML, waardoor alleen uw eigen applicaties overblijven.  
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Compilatie fout bij compilatie 
RDMLX objecten & WAM’s met 
fout MCH3203 in joblogs 

 

Omschrijving 

Compilaties op een iSeries kunnen fout gaan met het volgende bericht in de joblog: 

MCH3203    Escape                  60   10/04/06  14:13:04.283127  VOXALIAS       004C1C   

QBNCRTMD    QSYS        *STMT 

               From user . . . . . . . . . :   O_LANSA05 

               To module . . . . . . . . . :   QBNCRTMD 

               To procedure  . . . . . . . :   main_module 

               Statement . . . . . . . . . :   1038 

               Message . . . . :   Function error in machine instruction. Internal dump identifier (ID) . 

               Cause . . . . . :   The machine instruction that was running failed. Time 

               stamp is , error code is , error class is , device number is . The error 

               class indicates how the damage was detected: 0000-unspecified abnormal 

               condition; 0002-logically invalid device sector; 0003-device failure. For 

               error class 0003, the device number identifies the failing device, or 

               contains zero if main storage failed.  Recovery  . . . :   Start problem analysis (ANZPRB   

command). 

Deze melding komt het meest voor nadat met behulp van een checkin een WAM (of ander 
RDMLX object) naar de iSeries is gestuurd en tevens een compilatie is opgegeven. De fout 
in de compiler kan te maken hebben met de grootte van de WAM in termen van de 
gegenereerde C. Het is in de meeste gevallen gerelateerd aan complexe WAM’s met vele 
webroutines. 

 

Oplossing 
Dit wordt veroorzaakt door een IBM compiler probleem die kan ontstaan bij compilatie van 
sommige modules met optimalisatie niveau’s 20, 30, 40. Een fix is beschikbaar door middel 
van een PTF.  Het volgende document bevat hierover meer details: 
MSGMCH3203 if program compiled with CRTCMOD OPTIMIZE(40) 
 
Details: http://www-912.ibm.com/n_dir/nas4apar.nsf/ALLAPARS/MA33367 
 
Deze PTF dient geïnstalleerd te worden om dit probleem op te lossen. 

 

Opmerking: Als observable informatie is verwijderd voor het object, dank an het problem 
worden omzeild door het programma te compileren met optimization level *NONE of 10. 
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PrintScreen functionaliteit 
in VL 
 
De PrintScreen functionaliteit is niet gerelateerd aan de printer functies van een PC; het 
emuleert de functie van de Print Screen toets op uw toetsenbord (in sommige gevallen 
afgekort tot PrtScr of Prnt Scrn). Het pakt in feite een afbeelding op van uw huidige scherm 
en slaat het op in een bestand (de PrintScreen button slaat het alleen op in het klembord). 
  
In de CU3 software van LANSA zijn een tweetal nieuwe methoden toegevoegd: 

• #Sys_Appln.CaptureDesktop( #FileName ) 
Dit maakt een screenshot van de volledige desktop, inclusief de taakbalk. Het wordt 
opgeslagen als een BMP bestand dat is opgegeven in bijbehorende parameter. 
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• #Sys_Appln.CaptureWindow( #FileName #Control ) 
Dit maakt alleen een screenshot van het actieve window, of, als de optionele 
parameter #Control is opgegeven, zal het de inhoud van dat control bewaren. 

 
 

Om te zien hoe de controls werken, kunt u onderstaand source voorbeeld gebruiken: 
Function Options(*DIRECT) 
Begin_Com Role(*EXTENDS #PRIM_FORM) Caption('Capture Screen') Clientheight(532) 
Clientwidth(567) Componentversion(1) Formposition(ScreenCenter) Framestyle(Dialog) 
Height(586) Layoutmanager(#ATLM_1) Left(204) Menubar(#MBAR_1) Top(149) Width(575) 
* Menu definition 
Define_Com Class(#PRIM_MBAR) Name(#MBAR_1) Parent(#COM_OWNER) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_1) Caption('File') Displayposition(1) 
Parent(#MBAR_1) 
Define_Com Class(#PRIM_SMNU) Name(#SMNU_1) Parent(#MITM_1) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_SCREEN) Caption('Capture Desktop') 
Displayposition(1) Parent(#SMNU_1) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_ACTIVE) Caption('Wait 5 seconds and capture 
Active window') Displayposition(2) Parent(#SMNU_1) 
Define_Com Class(#PRIM_MITM) Name(#MITM_TAB) Caption('Capture Tab contents') 
Displayposition(3) Parent(#SMNU_1) 
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* File name edit 
Define_Com Class(#STD_TEXT.Visual) Name(#STD_TEXT) Caption('File name') 
Displayposition(1) Height(19) Labeltype(Caption) Left(8) Marginleft(75) Parent(#COM_OWNER) 
Tabposition(1) Top(12) Usepicklist(False) Width(313) 
* Timer for active window capture delay 
Define_Com Class(#prim_timr) Name(#timer) Interval(5000) 
* Tab,  Sheets and Contents for SYS_APPL.CaptureScreen Control testing 
Define_Com Class(#PRIM_TAB) Name(#TAB_1) Displayposition(2) Height(463) Left(0) 
Parent(#COM_OWNER) Tabposition(2) Top(69) Width(567) 
Define_Com Class(#PRIM_IMGE) Name(#IMAGE) Displayposition(1) Height(437) Left(0) 
Parent(#TBSH_RESULT) Tabposition(1) Top(0) Width(559) 
Define_Com Class(#PRIM_TBSH) Name(#TBSH_RESULT) Caption('Results') Displayposition(1) 
Height(437) Layoutmanager(#ATLM_1) Left(4) Parent(#TAB_1) Tabposition(1) Tabstop(False) 
Top(22) Width(559) 
  
* Form Layout 
Define_Com Class(#PRIM_ATLM) Name(#ATLM_1) 
Define_Com Class(#PRIM_ATLI) Name(#ATLI_1) Attachment(Center) Manage(#IMAGE) 
Parent(#ATLM_1) 
Define_Com Class(#PRIM_ATLI) Name(#ATLI_2) Attachment(Bottom) Manage(#TAB_1) 
Parent(#ATLM_1) 
  
Evtroutine Handling(#MITM_SCREEN.Click) 
* Capture the screen 
#sys_appln.capturedesktop( #std_text ) 
* Update image 
#IMAGE.filename := "" 
#IMAGE.filename := #std_text 
Endroutine 
  
Evtroutine Handling(#MITM_ACTIVE.Click) 
* Start timer (will tick 5 seconds later and capture the active window ) 
#timer.start 
Endroutine 
  
Evtroutine Handling(#MITM_TAB.Click) 
* Capture the sheet contents 
#sys_appln.capturewindow( #std_text #TAB_1 ) 
* Update image 
#IMAGE.filename := "" 
#IMAGE.filename := #std_text 
Endroutine 
  
Evtroutine Handling(#COM_OWNER.CreateInstance) Options(*NOCLEARMESSAGES 
*NOCLEARERRORS) 
* Initialize form 
#IMAGE.filename := "" 
#std_text := "c:\Bitmap.bmp" 
#timer.stop 
Endroutine 
  
Evtroutine Handling(#timer.Tick) Options(*NOCLEARMESSAGES *NOCLEARERRORS) 
* Stop the timer 
#timer.stop 
* Capture the foreground window 
#sys_appln.capturewindow( #std_text ) 
* Update image 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juni 2006 pagina 14 
© LANSA 2006 

#IMAGE.filename := "" 
#IMAGE.filename := #std_text 
Endroutine 
End_Com 

  

 
U heeft geen speciale hardware of software nodig om hiervan gebruik te kunnen maken. 
Maar wilt u dit gaan toepassen in bestaande applicaties, dan is natuurlijk een hercompilatie 
noodzakelijk (omdat u nieuwe extra code hiervoor moet toevoegen). 
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Invoke van een WAM kan Internet Explorer laten crashen 

op bepaalde HP/Compaq Notebook en Tablet PC’s 

 

Omschrijving 

Op sommige HP/Compaq notebook en tablet PC’s waar HP Credential Manager for 
ProtectTools geïnstalleerd is, kan zelfs de aanroep van de meest eenvoudige WAM in de 
Internet Explorer een crash veroorzaken met de volgende windows: 

 

 

Het fout rapport geeft vervolgens melding dat het een probleem is in de jscript.dll: 

 

De WAM draait zonder problemen in het Preview Window van de XSL Editor en (met 
functionele beperkingen) in andere browsers zoals Mozilla Firefox. 
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Oorzaak 

De oorzaak hiervan ligt in een toevoeging aan de Internet Explorer, geïnstalleerd door de HP 
Credential Manager for ProtectTools. Het is bekend dat deze toevoeging conflicteert met 
bepaalde web pagina’s. Er zijn gelijksoortige problemen met web servers zoals Microsoft 
Sharepoint Portal Server. 

 

Oplossing 

Het uitschakelen van de HP Credential Manager toevoeging in de Internet Explorer lost dit 
probleem op. Op dit te realiseren, doe het volgende: 

1. Start Internet Explorer.  

2. Selecteer Manage Add-ons vanuit het Tools menu.  

3. In de Manage Add-ons dialoog, click op HP Credential Manager for ProtectTools en 
selecteer vervolgens Disable. Sla uw wijzigingen op.  

4. Het kan zijn dat u alle instances van Internet Explorer moet sluiten en herstarten om 
de wijziging effect te laten hebben.  
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Kan Visual LANSA niet starten op 
een Server PC omdat de Terminal 
Services service niet is gestart 
 

Omschrijving 
Het starten van Visual LANSA op een server PC (in een Slave Server/Netwerk Client) met 
een ontwikkel omgeving kan de volgende foutmelding tot gevolg hebben: 
 
LIIO525S Error encountered while calling function Obtail current session user name. Return 
code = 1702 
 
Dit bericht wordt uitgezonden als de Terminal Services service niet is ingeschakeld op de 
server PC. Het niet activeren van de Terminal Services service is veelal iets voor een 
Windows 2003 omgeving met de laatste service packs, die dit uiteindelijk om veiligheids 
redenen doen. 
 

Oplossing 
Door de service gewoon weer te activeren bent u ook weer in staat om met succes de Visual 
LANSA omgeving op de server te starten.  
Visual LANSA V11.0 zal worden aangepast, zodat de service niet gestart hoeft te zijn om 
Visual LANSA correct te kunnen starten. 
 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juni 2006 pagina 18 
© LANSA 2006 

Speciale karakters verschijnen niet 
bij gebruik PDFSpoolFileService om 
spool files om te zetten in een PDF 
document 
 

Omschrijving 
Bij gebruik van de PDFSpoolFileService om een spool file op de iSeries te lezen en te 
converteren worden sommige karakters niet juist omgezet. Dit betreft bijvoorbeeld karakters 
zoals é à è. 

 

Oplossing 
U dient ENCODING (Cp850) bij het CREATE commando te gebruiken, bijvoorbeeld 
CREATE DOCUMENT ( ... ) .... ENCODING ( Cp850 ). Bekijk voor meerdere details in de 
LANSA Integrator guide de sectie met de titel CREATE. 

 

Verschillende extra informatie: 

de PDFSpoolFileService gebruikt de IBM Java Toolkit dat Host Print Transform gebruikt. 
Indien Host Print Transform iets omzet van EBCDIC naar ASCII dan gebruikt het ASCII code 
page 850. 

http://publib.boulder.ibm.com/iseries/v5r2/ic2924/books/c415713521.htm 

Specificeer 850 als de Printer Character Set Selection. 

 

Dit document levert instructies voor het gebruik van uw eigen vertaal table om een 
USA/Canada EBCDIC Code Page 37 om te zetten naar ASCII Code Page 850 bij gebruik te 
maken van Host Print Transform (HPT). 
Dit kan worden gerealiseerd door een Workstation Customization Table (WSCST) aan te 
passen en de waarden te wijzigen in de Default ASCII Code Page (DFTASCP) en EBCDIC-
to-ASCII Table Entry (EBCASCTBLE).  

====================================================================== 
MS Windows gebruikt codepage 1252 
MS DOS onder windows gebruikt codepage 850 
http://www.microsoft.com/globaldev/reference/oem/850.mspx  
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VLF: Wat is nieuw in CU3 
 

1. Advanced Instance Lists  
• Instance Lists met meerdere verschillende object types. 

Het is mogelijk om parent-child en peer-to-peer relaties te definiëren tussen business 
objecten waarmee meerdere verschillende object types in de Instance List getoond 
kunnen worden. 

 

 
2. Programmeren  

• Button om te zien of een Object al bestaat. 
U kunt controleren of uw object namen uniek zijn door gebruik te maken van de 
‘Verify Name’ button.  
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• Automatische Afhandeling van niet opgeslagen Wijzigingen  

De Framework manager levert een locking service dat een signal uitstuurt als er 
wijzigingen zijn aangebracht in een command handler of filter die nog niet zijn 
opgeslagen en het blokkeert het Framework totdat de eindgebruiker actie 
onderneemt om de wijzigingen te accepteren of niet.  

 

Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een Framework lock is waarbij de 
details van een business object zijn gewijzigd, waarna een gebruiker een andere 
instance van hetzelfde business object selecteert of een willekeurige andere actie 
onderneemt in het Framework waardoor de wijzigingen verloren kunne gaan.  

U kunt de service gebruiken om de gebruiker hiervan melding te maken en om het 
Framework te blokkeren. Er wordt een bericht uitgezonden waarin de gebruiker de 
keuze heeft de gemaakte wijzigingen alsnog op te slaan:  

 

Bekijk de employee details command handler DF_DET1 maar eens of de section 
details command handler DF_DET8. Dit zijn complete voorbeelden van de 
Framework locking service in windows applicaties.  
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Framework locking is geïmplementeerd door middel van een tweetal Framework 
properties die aan filters en command handlers zijn toegevoegd, uLocked en 
uLockedMessage.  

uLocked  

Waarden zijn FALSE, USER of PROGRAM.  

USER betekent dat het Framework is geblokkeerd, maar dat de 
gebruiker een keuze heeft deze blokkade op te heffen.  

PROGRAM betekent dat het Framework is geblokkeerd en dat alleen 
een programma deze blokkade kan opheffen door de property waarde 
op FALSE te zetten.  

uLockedMessag
e  

Dit is het bericht die aan de gebruiker getoond kan worden als deze 
probeert iets te doen wat de lock status zou verstoren.  

U kunt onderstaande code bijvoorbeeld in het Changed event van een veld plaatsen 
(in een command handler) om het Framework te blokkeren totdat de gebruiker de 
wijzigingen heft opgeslagen:  
Set #avFrameworkManager uLocked(USER) uLockedMessage('Details for the 
current Employee not saved. Would you like to return to the details command 
to save.')  
 

3. Look and Feel  
• XP-Style Tab folders 

Een nieuwe stijl Stacked is beschikbaar voor het Command Tab Style property om 
XP-type tab folders te kunnen weergeven. 
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4. Performance  
• Snelle opslag van de Instance Lists 

Het bijwerken van de Instance list kan worden versneld door gebruik te maken van 
de nieuwe method UpdateListEntryData. Bekijk de info van de Filters and List 
Manager voor meer informatie. 

 
 

5. Dingen die uw ontwikkelwerk versnellen  
• Instant Prototyping Wizard 

Het is nu mogelijk om met behulp van de nieuwe Instant Prototyping Wizard  uw 
volledige applicatie heel snel te definiëren. De Wizard wordt getoond bij het 
aanmaken van een nieuwe applicatie of business object. Het kan ook vanuit het 
menu worden gestart.  

 
 

• Nieuwe Coding Assistants 

Nieuwe Program Coding Assistants zijn beschikbaar om snel de code voor uw filters 
en command handlers te maken.  
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6. Beveiliging  
• Gebruikers Importeren in het Framework 

Het is nu mogelijk om automatisch gebruikers te importeren (die extern, buiten het 
Framework om al worden gebruikt bijvoorbeeld) door middel van een reusable part 
die kan worden opgegeven in het Import Users Imbedded Interface Point property.  

 
 
 

7. Web  
• Verbeterde performance door Transformatie XML naar HTML op een Client Browser  

XML naar HTML transformatie” kan op de client browser nu optioneel worden 
geactiveerd. Voor meer informatie hierover, bekijk “Use Client Side XML->HTML 
Transforms”.  

 

• Veld Help voor WAM’s activeren 
Om help voor eindgebruikers in WAM’s te activeren kan nu een nieuwe start optie 
worden gebruikt. WAMHelp=Y kan nu worden toegevoegd aan de URL van een Web 
Browser Framework Applicatie. Voor meer details, bekijk de “Web Application Start 
Options” en “Help Text for Web Applications”.  

 



 

 
LANSA Nieuwsbrief Juni 2006 pagina 24 
© LANSA 2006 

 

8. Fast Parts  
• Message Box Fast Part  

De Message Box fast part toont berichten in een Windows-achtige message box in 
web applicaties. 

 
 

• HTML Fast Part 
De HTML fast part stelt u in staat om uw eigen HTML in het fast part wee rte geven. 
De RDML functie die FP_RHTML toont, laadt de te tonen HTML tijdens uitvoer in 
FP_RHTML.  

 
 

9. Framework Versies  
• Meerdere versies van het Framework bewaren 

Er is nu een Save As… optie beschikbaar waarmee meerdere versies van het  
Framework opgeslagen kunnen worden: 

 
 

De volgende keer dat u het Framework start kunt u de versie kiezen waarmee u 
wenst te gaan werken: 

 
Voor meer informatie hierover, bekijk “Several Designers and Developers Working on 
the Same Application” in de VLF Guide.  
 

 


