FTPadmin/400 – Administration af FTP-kommunikation for AS/400
Generelt
FTPadmin/400 er en komplet løsning for at administrere forsendelser til og fra AS/400
med FTP under TCP/IP. Systemet er udviklet for at lette opsætning, administratin og
opfølging af filoverførsler. Det er en fuld oversigt over sendte/motagne filer med
tidspunkt og detalieret information.
Hvad kan jeg bl.a. bruge FTPadmin/400 til?
§ Send og modtag EDI
§ Send og modtag XML
§ Send og modtag – flad filer, savfiler, komma separerede filer mm
§ Send/modtag filer til/fra WIN/UNIX/OS400,MVS.
Arbejde med FTP-interface for send/modtag filer
Funktion til at arbejde med partnere som der skal sendes filer til, eller modtages filer fra.
FTPadmin/400 fremstiller selv ”FTP- script” ud fra de parametre der angives.
§
§

§

På interface : Partner, adresse, navn, check af forbindelse.
På exchange : Navn, beskrivelse, navn på objekt (fil/savefile/mappe/pcfil) options for
log, optioner for generisk søg efter objekter, optioner for ”rename” & suffiks
håndtering av objekt, optioner for automatisk kopiering mellom filsystemer på
AS/400, optioner for log, alarmfunktioner (email), frekvens og automatisk
send/modtag af objekt.
Variable til at generere fil navne – dato, tid løbenummer mm

Arbejde med log over sessioner
Log som viser alle forsendelser og status for disse med detalieret information. Muligt at
søge på de fleste niveauer.
”Autojob” for send/modtag med log
Job som kører kommunikation i baggrunds job med den hyppighed der er anført.
F.eks: start kl. 7:00 , slut 19:00 – kør hver 5 minut
Log og alarmfunktioner for overvågning som angivet for partner.
Loggen kontrolleres for fejl ved hjælp af standard ”FTP- koder” eller søgestrenge som
defineres etter behov.
Oprydnings funktion:
Automatisk oprydning i logs og filer styres med parametere på partner og fil.
Tekniske data / Systemkrav:
FTPadmin/400 er udviklet for AS/400 av Electronic Commerce Partners AS (ECP AS),
med brug av RPG/400 og CL. Der kræves ca 10 MB ledig diskplas ved installation
Senere brug af diskplads vil bero på logføring og brug av ”kopifunktioner”. FTPadmin/400
kræver at kommunikationen er sat op imellem partnere som skal utveksle filer. Med
dette menes at TCP/IP er sat op sådan at filer kan sendes manuelt mellem partnere af de
veje som ønskes brugt automatisk af FTPadmin/400.
Der kræves minimum OS/400 V5R2M0.
à "Sender / modtager fra alt der kan pinges" ß
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