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Releasenote SP2019-04 (Serviceplatformen og STS 

Administrationsmodul) 
 

Kære anvendere 

Serviceplatformen og STS Administrationsmodul opdateres og kan ikke forventes tilgængeligt i 

respektive driftsmiljøer i følgende tidsrum: 

• Eksternt testmiljø opdateres søndag den 14. april kl. 20:00 til kl. 24:00 

• Produktionsmiljø opdateres mandag den 15. april kl. 00:00 til kl. 05:00 

 

Ændringer 

Overskrift Snitflade ID Beskrivelse af ændring 

CCR0454 
SF1411_A_v3 [KY, 
Social Pension 
kommune] 
 

SF1411_A_v3 Denne ændring tilføjer en ny version af integrationen 
mod UDK Pension identificeret via SF1411_A_V3. 
Servicen er kaldt SocialPensionHent og følger de nye 
contract-first krav 

CCR0468 Markering af 
obligatoriske felter i 
GUI 

STS Admin 
 

I wizarden for diverse flows på STS Admin er 
obligatoriske felter nu markeret med en blå (*).  
 

CCR0470 Detaljeret 
Brugersystemrolle 
information  
 

STS Admin  
 

Det er nu muligt at tilgå detaljerede informationer om 
brugersystemroller under oprettelse og redigering af 
jobfunktionsroller.  
 

CCR0482 
Provisionering af 
certifikater og 
callbackendpoints på 
anvendersystemer til 
BF 
 

STS Admin Provisionering af anvendersystemer til 
Beskedfordeleren er blevet opdateret, således at 
anvendte certifikater ikke ender som slettemarkeret.  
 

CCR0449 
KSP-3320 
Overskrivning af 
kontraktfiler version 
1.2.4.0 
 

KOSDY Sag- og Dokumentindeks servicen udgivet med 
KOSDY release 3 er blevet opdateret hos KOSDY og 
tilpasset på Serviceplatformen. Version 5 af Sag- og 
Dokumentindeks services vil med denne release blive 
udstillet i løbet af mandagen efter installationen.  
 

 

Rettede fejl 

Titel 
Snitflade 

ID 
Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

KSP-3315 
ITD-INC0121049 - 
INCIDENT: SFTP 

Alle 
SFTP 

I nogle tilfælde hvor 
Serviceplatformen håndterede 
en trigger-filer som resulterede 

Fejlen er rettet ved at 
tillade håndtering af 
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Rettede fejl 

Titel 
Snitflade 

ID 
Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

Service EXTTEST 
færdigbehandler ikke 
filer i OUT-folder 

 

integratio
ner 

i en ekstraordinært store 
fejlbesked, færdigkørte jobbet 
ikke for den givne trigger-fil 
 

ekstraordinært store 
fejlbeskeder 
 

KSP-3326  
ITD-INC0120743 - 
Terminalservice: 
Mangler feltet 
AktoerRef på 
BevilgetYdelse virkning 
 

SF2860 Transformationen af svar fra 
YdelsesIndeks ifm. kald til 
TerminalServicen manglede 
håndtering af AktoerRef. 

 

Transformationen 
inkluderer nu AktoerRef. 
 

KSP-3332 ITD-
INC0118817 - 
Problemer med 
Terminalservice 

SF2860 
 

Terminal service frafiltrerede 
data fra responset på 
baggrund af rollen på 
elementet Ydelse fremfor 
dennes underelement 
klassifikation 

Terminal service er rettet 
til at frafiltrere på 
baggrund af rollen i 
elementet klassifikation 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


