
Releasenote STS2019-02 (15-16 januar 2019) 
 

I Støttesystemer eksternt testmiljø og produktionsmiljø opdateres Context Handler, Klassifikation, 

Organisation, Sags- & Dokumentindeks, Ydelsesindeks og Beskedfordeler i henhold til denne plan: 

• Eksternt testmiljø opdateres i tidsrummet fredag den 15. januar kl. 22.00 til lørdag den 8. 

december kl. 12.30 

• Produktionsmiljø opdateres i tidsrummet lørdag den 16. januar kl. 00.00 til kl. 08.00 

Alle Støttesystemer vil kunne opleves utilgængelige i servicevinduets fulde udstrækning. 

Servicevinduet forventes dog afsluttet lørdag kl. 08. Ovennævnte afslutningstidspunkter 

aktualiseres kun hvis tilbagerulning bliver nødvendig. 

Releaseindhold med angivelse af versionsnumre for både Serviceplatformen og Støttesystemer: 

Ændringstitel SDY 2.3 

[SP v 4] 

ORG 3.0 

[SP v 5] 

SDY 3.0 

[SP v 5] 

VA-034 Automatisk opdatering af 

organisationsobjekt 

 X (GUI) 

(3.1) 

 

POB 131088044 Manglende 

wildcard-søgning på part i SDY-

version 3.0 

X 

(2.3.3) 

 X 

(3.0.3) 

POB 131031858 Fremsøg 

Ydelse service skal ikke kræve at 

foelsomhed er udfyldt 

X 

(2.3.3) 

 X 

(3.0.3) 

POB 130991780 Default slutdato 

på ansættelse er en dato i år 

3197 i STS Org TEST 

 X 

(3.1) 

 

GUI=ændring med konsekvens i brugergrænseflader 

Tal i () parenteser angiver interne versionsnumre i 

Støttesystemer 

Tal i [] parenteser angiver interne versionsnumre på 

Serviceplatformen 

Ændringer til KOSDY: 
Release KOSDY STS2019-2 indeholder: 

•  Organisation ver. 3.1 (Minor version) 

o VA-034 Automatisk opdatering af organisationsobjekt v. Import via 

brugergrænseflade på Organisation.  

o POB 130991780: Default slutdato på ansættelse er en dato i år 3197 i STS Org 

TEST 

•  Sags- og Dokumentindeks / Ydelsesindeks ver. SDY 3.0.3 og 2.3.3 (Patch) 



o POB 131088044 Manglende wildcard-søgning på part i SDY-version 3.0 

o POB 131031858 SF1490 - Fremsøg Ydelse service skal ikke kræve at foelsomhed 
er udfyldt 

Vær særligt opmærksom på  

Ved implementering af VA-034 bliver det muligt for kommunerne selv af oprette en rod-
organisationsenhed i Organisation.  

Kommunerne er tidligere informeret om, at de skal bestille en rod-organisationsenhed hos KMD via 
et service request.  

KMD kan stadig udføre denne service, men hvis kommunen har adgang til Organisation 
brugergrænsefladen, kan de med fordel oprette rodnoden selv.  

Beskrivelse af forretningsmæssige ændringer 

VA-034 indeholder følgende funktionalitet. 

Når brugeren logger ind på STS Organisations brugergrænsefladen mødes de af følgende tekst, 
hvis der mangler en rod-organisationsenhed:  

Der er ikke oprettet en administrativ organisation i systemet. Klik på spørgsmålstegnet i øverste 

højre hjørne for at læse vejledning til, hvordan du kan importere den administrative organisation. 

Du skal som minimum importere én rod-organisationenhed, som er den øverste 

organisationsenhed i dit organisationshierarki.   

Brugeren kan herefter importere en rod-organisationsenhed via csv import. Ved import via 
identificeres rod-organisationsenheden ved at den ikke har en relation til en overordnet enhed.  

Organisationssystemet opdaterer automatisk myndighedens organisationsobjekt med en relation til 
den nye rod-organisationsenhed af typen ”Overordnet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis der intet rodobjekt forefindes i csv-filen, så gennemføres Import ikke, og brugeren gøres 
opmærksom på fejlen. 
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Hvis der forefindes mere end et rodobjekt i csv-filen, så gennemføres Import ikke, og brugeren 
gøres opmærksom på fejlen. 

 

Oversigt over kendte fejl:  

ID (POB/STS) Fejlbeskrivelse Evt. Workaround 
Forventes løst 
med release 

130936805 [STS2019-3] [STS-17821] ORG UI viser KLE 
opgaver, men mangler kommunale 
supplementer 

 STS2019-3 

131058384 Organisation UI skal kunne vise 
medarbejdere, selvom de ikke har email og 
telefonnummer 

Sørg for at alle medarbejdere har 
telefonnummer og email. Så vises alt 
korrekt i UI. 

STS-2019-3 

131091092 STS Klassifikation: Ikke muligt at ændre 
ForældreID ved csv-import 

 STS-2019-3 

131133116 Relationsliste søgekritetium virker ikke for IT-
System 

 STS-2019-3 

131133147 SØG search criterium Tilstandsliste is ignored 
for all objects in KLA (ver 1.1.2.0) 

 STS-2019-3 

131027287 STS Klassifikation: Brugergrænseflade 
refresher 

 STS-2019-4 

131036273 Stabilisering af single logout på KOSDY UI  STS-2019-4 

131088459 STS Organisation: error handling in 
FREMSØG 

 STS-2019-4 

131084230 STS Organisation: Ikke håndteret fejl ved 
login 

 STS-2019-4 

131065896 Fejl i XSD for IT System in STS Organisation  Løses næste gang 
KOMBIT ønsker en 
ny snitfladeversion 

131031093 Fejl i STS Organisationsdata i produktion for 
Næstved Kommune 

 Dataopretning  

Dato ikke fastsat 

131066240 LÆS operation udlæser virkning:slutdato som 
år 3197 - dette er ulovligt input 

 Dataopretning  

Dato ikke fastsat 

 


