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Releasenote SP2019-05 (Serviceplatformen) 
 

Kære anvendere 

Serviceplatformen opdateres og kan ikke forventes tilgængeligt i respektive driftsmiljøer i følgende 

tidsrum: 

• Eksternt testmiljø opdateres søndag den 12. april kl. 20:00 til kl. 24:00 

• Produktionsmiljø opdateres mandag den 13. april kl. 00:00 til kl. 05:00 

Ændringer 

Overskrift Snitflade ID Beskrivelse af ændring 

CCR0378 - SF1590_E 
Ny ØIR snitflade til 
NemKonto [MPB] 

 

SF1590_E 
 

Denne ændring tilføjer funktionalitet til 
Serviceplatformen, som muliggør integration til 
NemKonto system hvormed betalingsanmodninger 
kan afsendes og svar modtages via 
Serviceplatformen. Ændringen etablerer to ny 
services, Serviceplatformens egen IBM MQ Queue 
Manager server samt et job til modtagelse af svar. 
Den etablerede service SF1590_E_IF01 
BetalingsanmodningAfsend muliggør afsendelse af 
betalingsanmodninger og servicen SF1590_E_IF02 
ForretningssvarHent tillader afhentning af svar 
herunder kvitteringer. Det forudsættes for begge 
services, at serviceaftaler er oprettet og godkendt 
samt konfiguration bestilt. Vær opmærksom på at 
integrationen i exttest ikke kalder mod et NemKonto 
test-system, men en intern test-stub.  
 

CCR0404 - SF1525 - 
Persondata Samling 
Hent [KY] v.2 
 

SF-1525 Denne ændring tilføjer en ny CPR service til 
Serviceplatformen med snitflade-nummer SF1525. 
Servicen udstiller tidligere tilgængelig data, men 
udvides med adgang til historisk data.  
 

CCR0495 Ny version af 
STAR-integrationer 
(SF1610 og SF1611) 
 

SF1610 og 
SF1611 

Denne ændring omfatter opdatering af de to snitflader 
SF1610 og SF1611. De to services opdateres til at 
kalde nye versioner hos kildesystemet, mens de 
udstilte snitflader fra Serviceplatformen er uændret. 
 

CCR0458 v2 - 
Ændringer til SF2096 
 

SF2096 Operationerne HentSag og HentSagsListe er blevet 
opdateret med nye kontrakter for KSD Sygefravaer v2.  
 

CCR0475 Opdatering af 
Beskedagent/SF0770_E 
på SP 
 

SF0770_E Denne ændring omfatter opdatering af beskedfordeler 
komponenten på Serviceplatformen. Ændringen 
muliggører håndtering af store datamængder igennem 
beskedfordeler komponenten.  
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Rettede fejl 

Titel Snitflade ID Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

SF0770_B fiktive CPR-
numre [KSD] 

 

SF0770_B Servicen ændrer det 
indberettede CPR-
nummer, hvis CPR-
nummer er 
”0000000000". 

Denne ændring opdaterer 
test-funktionalitet på 
SF0770_B, således at 
servicen ikke ændrer det 
indberettede CPR-
nummer, hvis CPR-
nummer er "0000000000".  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


