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EPC FAQ’s 
 
Wat is een EPC? 
EPC’s zijn Expedited Program Changes en bevatten opgeloste problemen en verbeteringen 
aan LANSA producten en worden beschikbaar gesteld voor een volgende officiële versie. In 
de meeste gevallen bevatten EPC’s oplossingen voor LANSA problemen van Severity 1. 
EPC’s kunnen echter ook product verbeteringen of nieuwe mogelijkheden bevatten. Het is 
algemeen aan te raden om altijd de laatst beschikbare EPC geïnstalleerd te hebben. 
 
 
Hoe breng ik een EPC aan? 
EPC’s worden aangebracht middels instructies die zijn opgenomen in een bijbehorend 
EPCNNN.htm document. Dit document is altijd aanwezig en de hierin opgegeven instructies 
dienen zorgvuldig te worden opgevolgd. Lees daarom dit document altijd eerst zorgvuldig 
door voordat u met de installatie begint. 
 
 
Welke informatie bevat het EPCNNN.htm document? 
Iedere EPC heeft een EPCNNN.htm document met de volgende informatie: 

• Het betreffende LANSA product. 
• De versie van het product waar de EPC voor bedoeld is. 
• Eerste vereiste. Dit kunnen vorige EPC’s zijn of andere LANSA producten die 

aanwezig moeten zijn voordat deze EPC wordt aangebracht.  
• Andere LANSA producten die een mogelijke relatie hebben naar deze EPC.  
• Mogelijke speciale opmerkingen waarmee rekening moet worden gehouden.  
• De lijst van wijzigingen meegeleverd in de EPC. Iedere fix heeft een eigen ‘change 

number’. Dit nummer kan overeenkomen met het nummer waarmee het probleem 
destijds is gemeld, maar dit hoeft niet.   

• De lijst van LANSA objecten die zijn meegeleverd in de EPC.  
• Gedetailleerde instructies om de EPC aan te brengen.  

 
 
 
 
In 
Dit 
Nummer 

EPC FAQ’s pag. 1 Product informatie LANSA2005 pag. 11 
QSYSINC library not found pag. 4 ASA 9.0.2 documentatie pag. 12 
Tree Items verwerken pag. 5 Tab Framework properties pag. 13 
SQL NULL in LANSA2005 pag. 7 Field method voorbeeld pag. 18 
WAMs op iSeries draaien pag. 10  



 

 
LANSA Nieuwsbrief November 2005 pagina 2 
© LANSA 2005 

 Welke EPC’s zijn te downloaden? 
Alleen EPC’s die gerelateerd zijn aan ondersteunde LANSA versies zijn via de web site te 
downloaden. Op dit moment worden de LANSA versies V10.0 en V11.0 ondersteund. Voor 
details hierover kan het Supported Versions document worden bekeken. 
 
 
Kan ik een EPC aanbrengen aan een verkeerd product of 
versie? 
LANSA EPC’s controleren op de juiste product versie en andere vereisten. Indien u probeert 
een EPC aan te brengen aan een verkeerde LANSA versie of indien voor de betreffende 
EPC eerste andere EPC’s dienen te worden geïnstalleerd, dan zal de installatie worden 
afgebroken en worden de EPC dus niet aangebracht.  
Opmerking: Controle op mogelijk vereiste andere EPC’s is een optie die sinds EPC715. 
 
 
Hoe controleer ik het actuele EPC niveau van mijn LANSA 
product? 
In Visual LANSA kunt u dit controleren middels de Product information na gebruik van het 
Help menu in de component editor (zie verderop in deze nieuwsbrief). 
In LANSA for iSeries kunt u een CALL DC@P8600 PARM(DSP PPPPPPPPP) opgeven, 
waarbij PPPPPPPPPP de LANSA Programma bibliotheek is. 
 
 
Wat zijn Current EPC’s en wat zijn Superseded EPC’s? 
Een Current EPC is een EPC dat een of meerdere superseded EPC’s bevat. De current 
EPC’s zijn de enige die geïnstalleerd hoeven te worden om alle benodigde wijzigingen aan te 
brengen. 
Een Superseded EPC is een EPC die inmiddels onderdeel vormt van een meer recente 
EPC. Superseded EPC’s blijven op de web site opgenomen ter controle maar zijn niet meer 
te downloaden. Superseded EPC’s verwijzen naar de vervangende EPC. 
LANSA probeert zoveel mogelijke fixen voor hetzelfde platvorm op te nemen in een EPC. Dit 
zorgt er uiteindelijk voor dat het aantal te installeren EPC’s beperkt blijft.  
 
 
Zijn er extra EPC wijzigingen in V11.0? 
Ja, er zijn verschillende nieuwe V11.0 mogelijkheden die betrekking hebben op EPC’s en 
wanneer en waar een EPC moet worden aangebracht. Let hierbij vooral op het volgende:  
 
1. RDMLX op iSeries 
Een van de nieuwe mogelijkheden in V11.0 is dat "RDMLX objects can be executed on any 
server supported by LANSA, such as the iSeries." Dit vereist het bestaan van de Visual 
LANSA runtime omgeving op de iSeries om RDMLX objecten te kunnen uitvoeren.  
Dit heeft gevolgen voor EPC’s. Iedere V11.0 Visual LANSA EPC dat bestemt is voor de 
Visual LANSA runtime omgeving zal ook moeten worden aangebracht aan de Visual LANSA 
runtime omgeving op de iSeries om dezelfde fixen aan te brengen. Als het een EPC betreft 
dat op beide platvormen dient te worden aangebracht, dan staat dit gedocumenteerd in het 
bijbehorende EPCXXX.htm document. 
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2. De Host Monitor gebruiken in de nieuwe IDE 
De LANSA Integrated Development Environment (IDE) is volledig herschreven en maakt het 
mogelijk op een veel betere manier uw LANSA applicaties te maken en onderhouden, zelfs 
als dit een functie betreft met een 5250 groen scherm. Zowel de Host Monitor als de Host 
Monitor Explorer zijn volledig geïntegreerd in de Visual LANSA editor.  
Het gebruiken van de Host Monitor in de nieuwe IDE heft effect op EPC’s. Zowel de slave als 
master systemen moeten op hetzelfde EPC niveau zijn om de Host Monitor te gebruiken. Als 
de Host Monitor een verbinding maakt naar de master Repository, dan controleert het of de 
slave en master systeem op hetzelfde niveau zitten. Is dit niet het geval, dan wordt een pop 
up window getoond met een melding dat de EPC’s niet overeenkomen en geeft zelfs het 
nummer van de ontbrekende EPC. Deze EPC dient dan geïnstalleerd te worden op de 
master (of slave) om de Host Monitor goed te kunnen gebruiken.  
 
3. SuperServer 
SuperServer connecties in V11.0 vergelijken nu het EPC’s op de client en op de host om er 
zeker van te zijn dat het niveau van de EPC’s gelijk is. Is dit niet het geval, dan wordt een 
pop up window getoond met een melding dat de EPC’s niet overeenkomen en geeft zelfs het 
nummer van de ontbrekende EPC. Deze EPC dient dan geïnstalleerd te worden op de 
master (of slave) om de Host Monitor goed te kunnen gebruiken. 
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"QSYSINC library not found" bericht 
tijdens de check in en compilatie van 
een RDMLX object 
 
Omschrijving 
 
Als in Visual LANSA V2005 een RDMLX object (bijvoorbeeld een WAM) naar de iSeries 
wordt gestuurd en gecompileerd, dan kan tijdens de compilatie van de C code op de iSeries 
de volgende fout ontstaan: 
 
=================================================================== 
CPF2110 Escape 40 09/21/05 18:18:19.169728 QLICHLLE QSYS 02E2 QDTSUTIL 
QDEVTOOLS *STMT 
To module . . . . . . . . . : QDTSINIT 
To procedure . . . . . . . : QdtsSetupProdLibl 
Statement . . . . . . . . . : 19 
Message . . . . : Library QSYSINC not found. 
Cause . . . . . : Library QSYSINC does not exist in the auxiliary storage pools (ASPs) 
accessed by the command or API.  
Recovery . . . : Either create the library (CRTLIB command), correct the library name, or 
make the primary or secondary auxiliary storage pool (ASP) where storage for the library is 
allocated accessible to the command or API.  
Then try the request again. To make the ASP accessible, check that the ASP device has the 
status required by the command or API (WRKCFGSTS command). Then, if the command or 
API has an auxiliary storage pool parameter, use it to specify the ASP. Otherwise, set the 
ASP group containing the ASP as the ASP group for the current thread (SETASPGRP 
command). 
=================================================================== 
 
 
Deze fout wordt veroorzaakt als de C compiler is geïnstalleerd op de iSeries zonder dat de 
IBM QSYSINC bibliotheek (door IBM opgenomen als een optionele installatie) aanwezig is. 
De bibliotheek QSYSINC bevat "include" bestanden voor de compiler. Deze fout kan worden 
vermeden door de bibliotheek QSYSINC op de iSeries te installeren. 
 
Opmerking: Bibliotheek QSYSINC is een extra (gratis) optie van OS/400 genaamd "OS/400-
System Openness Includes", wat onderdeel is van 57xxSS part 13. Kijk voor meer informatie 
over QSYSSINC en installatie instructies naar 
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/ic2924/index.htm?info/apis/conQSYSIN
C.htm. 
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Tree Items verwerken in de volgorde 
waarin ze worden getoond (alleen 
LANSA V2005) 
 
Omschrijving 
Opmerking: De code in deze tip vereist dat RDMLX volledig is geactiveerd. Het kan zo 
mogelijk worden aangepast om het te laten werken in een RDML omgeving. 
 
Een tree view toont normaliter data in de volgorde waarmee het in de lijst is geplaatst. Het 
SortPosition property echter voor tree kolommen and de flexibiliteit van columnar trees, 
geïntroduceerd in LANSA 2005 (zie tip September nieuwsbrief), kan er voor zorgen dat tree 
items getoond worden in een volgorde die niet overeenkomt met onderliggende lijst. 
 
Functionele verzoeken, zoals Zoeken en Volgende, vereisen dat de data van de tree 
verwerkt wordt in de volgorde waarin het wordt getoond. Het SelectList commando verwerkt 
echter de data zoals het in onderliggende lijst is weggeschreven, wat nutteloos is als de 
volgorde in de visuele lijst inmiddels is gewijzigd.  
 
Een manier om dit op te lossen is door het For commando te gebruiken bij het verwerken 
van de tree items. Een Tree View heft een Items property dat alle tree items vanaf de root 
level teruggeeft. Ieder tree item zelf echter heeft op root niveau ook een Items property dat 
op zijn beurt onderliggende items doorgeeft. Hierdoor is het wat lastig om de volledige 
inhoud van de tree juist te verwerken. 
 
De oplossing is om meerdere malen de multi-level tree view door middel van een recursieve 
methode te verwerken, wat de tree “vlak” zal maken en het zal teruggeven als een enkele 
collectie van tree items. De onderstaande Flatten_Tree routine werkt op deze manier. Om 
deze routine te gebruiken, dient het volgende te worden gedaan: 
 
Mthroutine name(My_Method) 
 
For each(#Tree_Item) in(#Com_owner.Flatten_tree( #My_tree )) 
 
* Get the entry to ensure that currentitem is correctly set. 
Get_Entry Number(#Tree_item.Entry) from_list(#My_tree) 
 
* Process Tree item here 
 
EndFor 
Endroutine  
 
De Flatten_Tree routine heeft een Define_Map van het type *Result, wat een collectie van 
tree items teruggeeft. De manier van verwerking, geïntroduceerd in LANSA2005, houdt in 
dat het mogelijk is om een For commando te schrijven dat herhaaldelijk het resultaat van een 
method uitvoert, er van uitgaande dat het resultaat een collectie is.  
De routine heeft geen referentie naar een specifieke tree. Hierdoor hoeft het niet in het 
component aanwezig te zijn dat het gebruikt. Het kan eenmalig in een “utilities” component 
worden aangemaakt en worden aangeroepen als het nodig is.   
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Mthroutine Name(Flatten_Tree) Help('Convert from a tree to a flat structure and return 
in a list a collection of tree items') 
Define_Map For(*Input) Class(#prim_trvw) Name(#i_Tree) Pass(*by_reference) 
Define_Map For(*Input) Class(#prim_tvit) Name(#i_Tree_item) Mandatory(*null) 
Pass(*by_reference) 
Define_Map For(*Result) Class(#prim_lcol<#prim_tvit>) Name(#o_Tree_items) 
Pass(*by_reference) 
 
Set_Ref Com(#o_tree_items) To(*create_as #prim_lcol<#prim_Tvit>) 
 
If (#i_tree_item *Is *Null) 
 
* Work for whole tree 
For Each(#item) In(#i_tree.items) 
 
* Add child items 
#o_tree_items.Append( #com_owner.Flatten_Tree( #i_tree #item ) ) 
 
Endfor 
 
Else 
 
* Add the tree item to the tree 
#o_tree_items.insert( #i_tree_item ) 
 
* Just the supplied branch 
For Each(#item) In(#i_tree_item.items) 
 
* Add child items 
#o_tree_items.Append( #com_owner.Flatten_Tree( #i_tree #item ) ) 
 
Endfor 
 
Endif 
 
Endroutine 
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SQL NULL ondersteuning 
in LANSA2005 
 
SQL NULL ondersteuning is in eerste instantie geïntroduceerd ter ondersteuning van Other 
File integratie. 
SQL NULL betekent letterlijk dat de data onbekend is. Het veld #MIDNAME bijvoorbeeld kan 
de waarde *NULL of *BLANKS bevatten om aan te geven dat de persoon geen 
tussenvoegsel heeft, of SQL NULL als we niet weten wat het tussenvoegsel is. 
 
Nieuw veld attribuut ASQN (Allow SQL NULL) 
Allow SQL NULL is een ‘field storage attribute’ op het niveau van SBIN en SREV. Het kan 
zowel als input of output attribuut worden opgegeven. 
Een veld moet het ASQN attribuut bevatten om de SQL NULL functionaliteit te kunnen 
gebruiken. Het ASQN attribuut is alleen beschikbaar als de partitie is opgegeven voor full 
RDMLX. Velden die het ASQN attribuut gebruiken zijn RDMLX velden. 
 
 
Nieuw Keyword *SQLNULL 
*SQLNULL is een speciaal keyword net als *NULL, maar dan met een andere betekenis: 
*SQLNULL betekent dat de waarde van het veld onbekend is, terwijl *NULL betekent dat het 
veld leeg is. 
 
 
Intrinsic Property .IsSqlNull 
Het ASQN attribuut heft een ingebouwd read-only property .IsSqlNull. Dit kan de warden 
True of False bevatten. Heeft het veld de waarde SQL NULL, dan is de .IsSqlNull waarde 
True, anders is het False. 
Merk hierbij op dat ingebouwde (intrinsic) properties gebruikt kunnen worden in condities die 
gedefinieerd zijn door of worden meegegeven aan een I/O module. 
 
 
Function Options ter controle interpretatie van SQL Nulls 
Het FUNCTION commando, parameter options, bevat nu een nieuwe waarde 
*STRICT_NULL_ASSIGN.  
Als *STRICT_NULL_ASSIGN in het geding is, dan zal het gebruik van *SQLNULL naar een 
veld dat niet ‘nullable’ is een runtime error produceren. Daar staat tegenover dat een 
vergelijk naar iets wat SQL NULL is wel de waarde FALSE zal teruggeven. 
 
 
Standaard waarde 
*SQLNULL wordt de standaard waarde van velden die het ASQN attribuut gebruiken, 
ongeacht het veldtype, of er moet een standaard waarde specifiek zijn opgegeven. 
*SQLNULL mag ook expliciet als standaard waarde voor een veld worden opgegeven dat het 
ASQN attribuut bevat. In RDMLX bijvoorbeeld: 
DEFINE FIELD(#B) TYPE(*CHAR) LENGTH(8) INPUT_ATR(ASQN) DEFAULT(*SQLNULL) 
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Waarde verkrijgen 
Als een veld het attribuut ASQN bevat, dan kan het gevuld worden met de waarde SQL 
NULL, of de waarde verkrijgen door middel van een ander veld dat gevuld is met SQL NULL. 
Onderstaande is bijvoorbeeld beiden geldig (de tweede regel geeft veld #C de waarde SQL 
NULL): 
CHANGE FIELD(#B) TO (*SQLNULL) 
CHANGE FIELD(#C) TO (#B) 
 
 
Strict t.o.v. Default Assignment 
Als strikt de NULL assign function optie wordt gebruikt, dan zal het volgende voorbeeld een 
fatale fout genereren tijdens uitvoer als #B SQL NULL is en #A niet is gedefinieerd als 
ASQN: 
 CHANGE FIELD(#A) TO (#B) 
Als standaard NULL waarden in het geding zijn, dan gaat bovenstaand voorbeeld wel goed, 
omdat #A de waarde *NULL krijgt. Als #A bijvoorbeeld een integer is, dan zal het de waarde 
*ZERO krijgen. 
Als wordt gewerkt met velden die een nul waarde kunnen bevatten en met strict SQL NULL 
waarden, dan zal de LANSA ontwikkelaar mogelijke fouten die tijdens het draaien van de 
applicatie kunnen ontstaan moeten afvangen. Bijvoorbeeld: 
IF '*Not #B.IsSqlNull' 
 CHANGE FIELD(#A) TO (#B) 
ELSE 
 MESSAGE MSGTXT('#B IS NULL') 
ENDIF 
 
 
As Value 
In een niet strikte situatie, waarbij een expressie wordt toegepast dat een veld gebruikt met 
een SQL Null waarde, zal een SQL Null gerealiseerd worden. De SQL Null geeft False terug 
indien het een Boolean waarde is, 0 voor een getal en blank voor een string. 
Als u wilt controleren welke SQL Null waarde wordt teruggestuurd bij het gebruik van een 
expressie, dank an de AsValue() intrinsic method voor het veld worden gebruikt. De AsValue 
parameter wordt dan teruggegeven in plaats van SQL Null als de waarde van het veld SQL 
Null is. 
Als u bijvoorbeeld veld #A de waarde 1 wilt geven als zijn waarde SQL Null is, geef dan op:   
#A.AsValue(1) 
 
 
Condities 
Over het algemeen zal de intrinsic property .IsSqlNull gebruikt moeten worden om te 
controleren op SQL NULL. In gevallen echter waarbij .IsSqlNull niet kan of mag gebruikt 
worden, kan het *SQLNULL keyword als alternatief worden gebruikt. 
Het *SQLNULL keyword dient te worden toegepast in where condities op echte velden van 
het bestand om de OAM in staat te stellen het te evalueren (omdat dit sneller is). De eerste 
van onderstaande regels wordt geëvalueerd in de functie, De tweede wordt geëvalueerd in 
de OAM. (Het is de intentie om in een toekomstige release de OAM uit te breiden zodat het 
ook .IsSqlNull kan evalueren). 
SELECT FIELDS(#MYFLDS) FROM_FILE(MYFILE) WHERE(#FLDA.IsSqlNull) 
SELECT FIELDS(#MYFLDS) FROM_FILE(MYFILE) WHERE(#FLDA *EQ *SQLNULL) 
Opmerking: Bij een vergelijking waarbij het *SQLNULL keyword wordt toegepast, dient u 
alleen de operatoren *EQ of *NE te gebruiken. 
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Vergelijkingen 
Vergelijkingen zijn altijd strikt. 
Als een veld SQL NULL is kan het niet worden vergeleken met een ander veld (zelfs als dat 
veld ook SQL NULL is). Het resultaat van zo’n vergelijking zal altijd FALSE zijn. 
De enige vergelijking die TRUE zal teruggeven is een vergelijking naar SQL NULL, 
bijvoorbeeld: #A.IsSqlNull of #A *EQ *SQLNULL. 
 
 
Expressies en Concatenation 

1. Strikte regels bij toewijzen van waarden (*Strict_Null_Assign) 
Berekeningen of string manipulaties die betrekking hebben op een SQL NULL veld 
krijgen een waardebepaling naar SQL NULL omdat het resultaat onbekend dient te 
zijn als een van de factoren onbekend is. 

2. Standaard toewijzen van waarden 
Resultaten van tussenliggende expressies resulteren altijd in een SQL NULL status. 
Ze worden ALTIJD strikt geïnterpreteerd. Alleen als het resultaat van de expressie in 
het resultaatveld wordt geplaatst, kan een verschil ontstaan. Indien een resultaatveld 
geen SQL NULL toestaat, dan kunnen berekeningen of string manipulaties die SQL 
NULL gebruiken het veld voorzien van *NULL. 
Als bijvoorbeeld #B is voorzien van *SQLNULL in een expressie #A := #B + 1 dan is 
het rechter gedeelte van de berekening SQL NULL. Dat komt omdat SQL NULL plus 
1 nog steeds SQL NULL is. Dit is onafhankelijk van de kenmerken van #A. Maar de 
resultaatwaarde in #A is NULL wat voor een numeriek veld *ZERO is, dus #A krijgt de 
waarde 0. 
Als het resultaatveld echter ‘nullable’ is dan wordt altijd de strikte interpretatie 
gebruikt. Dus als #A ‘nullable’ is, dan krijgt #A de waarde *SQLNULL. 

 
 
Nullable velden en de database laag 
 
Insert of Update met een NULL veld 
Indien een SQL NULL veld wordt toegevoegd of gewijzigd in een kolom van een database 
tabel, dan kan één van de volgende drie dingen plaatsvinden:  

1. Als de kolom een standaard of automatisch gegenereerde waarde bevat 
(gedefinieerd in de DBMS, niet in LANSA), dan zal de standaard waarde worden 
toegevoegd in plaats van de SQL NULL waarde. 

2. Indien de kolom niet NOT NULL oplegt, dan krijgt de kolom de waarde NULL. 
3. Indien de kolom de NOT NULL waarde wel oplegt, dan zal de insert of update fout 

gaan. 
 
SQL NULL velden als sleutelvelden in bestanden 
Velden die SQL NULL warden toestaan kunnen alleen als sleutelwaarden worden gebruikt 
als de sleutel niet uniek is. 
 
SQL NULL velden als sleutels of where opdracht met *SQLNULL 
Een SQL NULL veld kan als sleutel worden gebruikt of als deel van een where opdracht in 
RDML. 
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WAMs op iSeries draaien 
 
LANSA for the Web WAM Software Vereisten 
  

1. Om Web Application Modules (WAMs) op een iSeries te kunnen draaien, zullen 
enkele extra PTF’s moeten worden aangebracht:  
OS/400 Licensed Product 5733XT1 XML Toolkit Opties 7 en 8 met PTF SI16626 of 
hoger. Instructies voor het aanbrengen van deze PTF zijn te vinden in How to Get 
PTF S116626.  

2. Afhankelijk van uw OS/400 versie zijn ook de volgende PTF’s vereist:  
Als dit uw OS/400 versie is:  Dan heft u deze PTF nodig:  
V5R1M0  SI16843  
V5R2M0  SI16814  

V5R3M0  SI16815  - vervangen door PTF: 
SI18703 

 
Bovenstaande PTF’s zijn niet te downloaden, ze dienen apart besteld te worden. 
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Product informatie LANSA2005 
 
Indien u een email stuurt naar LANSA Support, dan vragen wij veelal naar allerlei systeem 
en software informatie. Welke LANSA versie werkt u mee, welk operating systeem en welke 
versie hiervan, welke LANSA EPC is geïnstalleerd, etc. De nieuwe component editor in 
LANSA2005 heeft een optie om al deze informatie heel snel voor u te verzamelen. Start 
hiervoor de Help menu optie en hierna het menu item Product Information. De Installation 
details tabsheet toont de benodigde informatie en bevat tevens een Save button. Stuur deze 
informatie, samen met uw vraag naar ons support team.  
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Hoe kan ik de ASA 9.0.2 
documentatie benaderen? 
 
Omschrijving 
Visual LANSA V11.0 levert Adaptive Server Anywhere 9.0.2 mee, maar de Adaptive Server 
Anywhere 9.0.2 documentatie wordt niet standaard door Visual LANSA meegeleverd. 
 
De Adaptive Server Anywhere 9.0.2 online documentatie echter kan bekeken en gedownload 
worden vanaf hun web site. 
 
Ga hiervoor naar: http://sybooks.sybase.com/awg0902e.html 
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Tab Framework Properties 
 
Visual LANSA2005 bevat enkele nieuwe property warden voor tab folders en tab sheets. 
Volg onderstaande stappen om te zien hoe deze properties te gebruiken. 
 
Maak een nieuw form en sleep er een Tab folder op. Gebruik uw rechtermuis in het tab folder 
en gebruik de Add Page menu optie om een vijftal nieuwe pagina’s (Tab sheets) in de folder 
te plaatsen. 
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Selecteer tab sheet nummer 1 en open de properties van dit tab sheet. 

 
 
Wijzig de volgende property waarden: 

Property Waarde 
DockAllowedPositions Left+Right 
DockAllowUndock True 
DockCloseButton True 
DockPosition Left 
 
Na deze wijzigingen ziet u het volgende: 
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Wijzig nu de properties van de andere tabbladen als volgt: 
 
Tab sheet 2: 

Property Waarde 
DockAllowedPositions Left+Right 
DockAllowUndock False 
DockCloseButton False 
DockPosition Left 
 
Tab sheet 3: 

Property Waarde 
DockAllowedPositions Left+Top 
DockAllowUndock True 
DockCloseButton True 
DockPosition Center 
 
Tab sheet 4: 

Property Waarde 
DockAllowedPositions Left+Bottom+Right 
DockAllowUndock True 
DockCloseButton True 
DockPosition Bottom 
 
Tab sheet 5: 

Property Waarde 
DockAllowedPositions Left+Bottom+Right 
DockAllowUndock True 
DockCloseButton True 
DockPosition Bottom 
 
Uw ontwerp zal als volgt gewijzigd zijn: 
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Compileer uw form en start het. 
 
Het is nu mogelijk om tab sheet 1 in een separaat window te tonen: 

 
 
Of u kunt teen tab sheet verslepen naar een andere positie in het form: 
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Gebruik de ‘paperclip’ om de tab sheets te verschuilen: 
 
 
 
 

 

DockAllowPositions 
Gebruik het DockAllowedPositions property om te bepalen naar welk gedeelte van het 
scherm de tab sheet gekoppeld kan worden (docked).  
Mogelijke warden zijn Left, Right, Top, Bottom en None. Alle posities kunnen geselecteerd 
worden. None overschrijft de multi-select opties en regelt dat de tab sheet nergens gedocked 
kan worden.  
Merk wel op dat dit property alleen een relatie heeft naar een interactie van een gebruiker en 
niet naar programmatische aanpassingen. Daarom zal een tab sheet met DockPosition(Left) 
en DockAllowedPositions(None) verschijnen als een DockLeft tab sheet. 
 
DockAllowUndock 
Gebruik het DockAllowUndock property om aan te geven of de tab sheet versleept kan 
worden (undocked) van de tab folder.  
Dit property kan de waarde True of False bevatten.  
Als dit property de waarde True heeft, dan wordt een docking bar zichtbaar (een dubbele lijn) 
op het tab sheet. Het starten van het verslepen begint vanuit de docking bar. 
 
DockCloseButton 
Met behulp van het DockCloseButton property kan een Close button worden weergegeven in 
het tab sheet. Is deze button aanwezig dan kan het tabsheet worden gesloten.  
Geldige waarden zijn True of False. 
 
DockPosition 
Gebruik het DockPosition property om te bepalen waar het tab sheet getoond gaat worden.  
Geldige waarden zijn Center, Left, Right, Bottom of Top.  
Met behulp van deze DockPosition properties kunt u een tab framework applicatie 
construeren vanuit een enkele tab folder. 
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Field method voorbeeld 
 
Een gebruiker vult op het scherm een datum in van 6 lang (Signed veld, genaamd #date1) in 
formaat DDMMYY. Achter het veld kan door middel van een icon een kalender worden 
geactiveerd. Deze kalender applicatie verwacht echter een datum in formaat DDMMCCYY 
(Signed veld). 

 
 
Om dit te realiseren wordt het veld #date1 eerst omgezet naar een datum veld (middels 
AsDate) van 6 lang in formaat DDMMYY. Een datumveld kan hierna weer worden omgezet 
in een numeriek veld (middels AsNumber) in formaat DDMMCCYY: 
 
#caldate := #date1.AsDate(DDMMYY).AsNumber(DDMMCCYY) 
#Calender.Show_Calendar i_date8(#caldate) 
#Calender.ShowForm 
 

 
 
Wordt in de kalender een datum geselecteerd, dan dient deze waarde (van 8 lang numeriek) 
geconverteerd te worden naar een numeriek veld van 6, waarbij natuurlijk wel de juiste 
datum behouden moet blijven. 
 
In de kalender wordt een Signal uitgestuurd als een gebruiker een datum in de kalender 
selecteert. Een evtroutine in het hoofdprogramma verwerkt dit als volgt: 
 
EVTROUTINE HANDLING(#Calender.ueDateSelected) GeselecteerdeDatum(#SelDatum) 
* Kalender geeft waarde #DDMMYYYY terug 
#date1 := #SelDatum.AsDate(DDMMCCYY).AsNumber(DDMMYY) 
ENDROUTINE 
 

 


