
Releasenote STS 2019-03 (15-16 marts 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. marts kl. 22.00 til lørdag den 16. 

marts kl. 04.00 

• Produktionsmiljø opdateres i tidsrummet lørdag den 16. marts kl. 00.00 til kl. 06:00 

I servicevinduet kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift på Klassifikation, Organisation, 

Sag- og Dokumentindeks, Ydelsesindeks samt Beskedfordeler. Adgangsstyring er ikke berørt.  

Releaseindhold med angivelse af versionsnumre for både Serviceplatformen og Støttesystemer: 

Ændringstitel SDY 2.3 

[SP v 4] 

ORG 2.3 

[SP v 4] 

KLA 2.3 

[SP v 4] 

SDY 3 

[SP v 5] 

ORG 3.1 

[SP v 5] 

KLA 3 

[SP v 5] 

POB 131188572 SF1490 
YdelsesIndeks: Hjælp til import 

X 
(2.3.4) 

  X 
(3.0.5) 

  

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

 
 

   X 
(3.0.3) 

(UI) 

POB 130936805 ORG UI viser 
KLE opgaver, men mangler 
kommunale supplementer 

    X 
(3.1.1) 

(UI) 

 

POB 131088459 STS 
Organisation: error handling in 
FREMSØG 

 X 
(2.3.7) 

X 
(2.3.7) 

   

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

    X 
(3.1.1) 

(UI) 

 

POB 131133116 Relationsliste 
søgekritetium virker ikke for IT-
System 

 X 
(2.3.7) 

  X 
(3.1.1) 

 

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

  X 
(2.3.7) 

   

POB 131233202 Forbedring af 
fejlhåndtering i Klassifikation UI 

     X 
(3.0.3) 

(UI) 

POB 131233349 Forbedringer i 
KOSDY SLA logging 

X 
(2.3.4) 

X 
(2.3.7) 

X 
(2.3.7) 

X 
(3.0.5) 

X 
(3.1.1) 

X 
(3.0.3) 

POB 131233722 Multiple imports 
of Klasse with same brugervendt 
Nøgle makes Klassifikation UI 
break down 

     X 
(3.0.3) 

(UI) 

GUI=ændring med konsekvens i brugergrænseflader 

Tal i () parenteser angiver interne versionsnumre i 

Støttesystemer 

   



Tal i [] parenteser angiver interne versionsnumre på 

Serviceplatformen 

Fejlrettelser til BF: 
Release BF STS2019-3 indeholder: 

• POB 131247766 - Forbedringer i Logning. Der er foretaget en lang række justeringer af 
Beskedfordelerens logning. Her iblandt fjernelse af dobbelt logninger, komprimering af 
store logs, tilføjelse af manglende oplysninger, ensartning af logs samt yderligere drifts 
overvågning. 

• POB 131247813 - List værdiliste cache. Cachen på metoden ”list værdiliste” er tilrettet så 
operationen nu altid viser et tidssvarende billede af den ønskede værdiliste. 

• POB 131247907 - Beskedfordeler UI justeringer.  
o Når et dueslag (Ud mappen) er tom er tabellen ikke korrekt formateret, da højre side i 

tabellen ikke flugter for tabellens to rækker. Koden tilrettes, så højre kanten på de to 
rækker flugter. 

o Når der har været redigeret i et Dueslags opsætninger, og der returneres til 
oversigtsfanen, vises der ikke et tidstro billede af antal beskeder i oversigten. Koden 
tilrettet, så oversigtsfanen opdateres, når brugeren returnerer fra redigering. 

o Oversigtsfanen er langsom til at opdatere, når der skal hentes meget store datamængder 
frem. Koden tilrettet, så hastigheden, hvormed data hentes, er forbedret. 

 

• POB 131248059 - Forbedret fejlhåndtering ved udløbne beskedtyper. Fejlhåndtering af at 
beskedtyper udløber under beskedbehandling er forbedret så beskeder med udløbne 
beskedtyper ikke længere risikere at blokere behandlingen. 

• POB 131247970 - Skærpet verifikation ved udløb af sikkerhedstoken i SF 1460_C. 
Beskedfordeleren kontrollerer nu korrekt om, det token der anvendes i snitfladen Besked 
aflever (SF 1460_C), er udløbet. 

• POB 131248093 - Forbedringer i Load balancering af Beskedfordeler. Load balancering i 
Beskedfordeler er blevet opdateret. Det er nu muligt at load balancere validering af 
beskeder ved modtagelse, når de er sendt fra samme kanal, og ikke kun når de blev sendt 
til BF via separate kanaler. Ligeledes er load balancering funktionen blevet yderligere 
automatiseret. 

Vær særligt opmærksom på  

Systemer der cacher token ved anvendelse af snitfladen SF 1460_C skal være opmærksom på en 
skærpet verifikation i Besked aflever snitfladen, ved udløb af sikkerhedstoken. Det er vigtigt at 
token kun caches så længe de er gyldige. 

Anvendersystemer, der anvender metoden ”List værdiliste”, kan have modtaget utidssvarende 
informationer pga. fejlagtigt opsat cache. 

Fejlrettelser til KOSDY: 
Release KOSDY STS2019-3 indeholder: 

• POB 131233349 - Forbedringer i KOSDY SLA logging. KMD har lavet nogle forbedringer i 
logning i KOSDY, som gør det nemmere for KMD at udtrække data til SLA-rapportering. 



 

• POB 130936805 - ORG UI viser KLE opgaver, men mangler kommunale supplementer. 
Der er implementeret en løsning, som henter både basis KLE klassifikationssystemet, hvor 
dataejer er KOMBIT, og de supplementer, som en kommune evt. har lavet til KLE. KMD har 
etableret de nødvendige serviceaftaler i administrationsmodulet.  

 

• POB 131058384 - Organisation UI skal kunne vise medarbejdere, selvom de ikke har e-
mail og telefonnummer. Der er konstateret at ORG-brugergrænsefladen ikke viser 
medarbejdere korrekt, hvis de mangler e-mail og telefonnummer. 

 

• POB 131133116 - Relations liste søgekriterium virker ikke for IT-System. KMD har 
konstateret en fejl i SØG IT-system operationen. Hvis man søger på kriterier i 
tilstandslisten, ignoreres disse søgekriterier. 

 

• POB 131091092 - STS Klassifikation: Ikke muligt at ændre ForældreID ved csv-import. 
Fejlen er rettet, så det igen er muligt at ændre forældre id ved csv import. 

 

• POB 131133147 - SØG search criterium Tilstandsliste is ignored for all objects in KLA. 
KMD har konstateret at i Klassifikation SØG operationen på alle objekttyper (klassifikation, 
Facet, Klasse) ignoreres tilstandslisten. 

 

• POB 131233202 - Forbedring af fejlhåndtering i Klassifikation UI.  Længdebegrænsninger i 
ikke-obligatoriske tekstfelter er sikret ved, at man ikke kan taste mere en det antal tegn, 
som databasen tillader. 

 

• POB 131233722 - Multiple imports of Klasse with same brugervendt Nøgle makes 
Klassifikation UI break down. KMD har konstateret, at hvis man importerer to klasser i 
samme facet med samme brugervendt nøgle, så kan ingen af dem vises. UI bryder 
sammen. Fejlen er rettet ved at brugergrænsefladen anvender uuid som søgeparameter i 
stedet for brugervendt nøgle. Som en afledt konsekvens af fejlrettelsen bliver det nu muligt 
for anvenderne at angive uuid for en ny klasse, når der importeres via csv. Derfor 
opdateres brugervejledningen. 

 

• POB 131088459 - STS Organisation: error handling in FREMSØG. KMD gennemfører to 
ting: 1. Data i feltet ”Brugerref” i EXTTEST og PROD opdateres, så det overholder 
formatrestriktioner. 

 

• POB 131188572 - SF1490 YdelsesIndeks: Hjælp til import. Koden er rettet, så det nu er 
muligt at importere flere samtidige Bevilget Ydelser i samme registrering. 

 

Oversigt over kendte fejl:  

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

131027287 STS Klassifikation: 
Brugergrænseflade refresher 

 STS-2019-4 

131036273 Stabilisering af single logout på 
KOSDY UI 

 STS-2019-4 

131084230 STS Organisation: Ikke håndteret fejl 
ved login 

 STS-2019-4 



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

131065896 Fejl i XSD for IT System in STS 
Organisation 

 Løses næste 
gang KOMBIT 
ønsker en ny 
snitfladeversion 

131190050 Fejl med eksport af medarbejder  STS-2019-4 

131165132 Enddated workplace does not show 
OrgUnit 

 STS-2019-4 

131233164 Forbedring af fejlhåndtering i 
Organisation UI 

 STS-2019-4 

131237822 Ukendt ansættelse på bruger der er 
opdateret i STS Org 

 STS-2019-4 

131294082 Error 50 system fejl while sending 
Message with jnvalid token (xxe 
injection in token) 

 STS-2019-6 

131294089 Impossible to import dueslag without 
mail field in xml 

 STS-2019-6 

 

 


