
Releasenote STS2019-04 (26.-27. april 2019) 
 

I Støttesystemer eksternt testmiljø og produktionsmiljø opdateres Klassifikation, Organisation, 

Sags- & Dokumentindeks og Ydelsesindeks med fejlrettelser i henhold til denne plan: 

• Eksternt testmiljø opdateres i tidsrummet fredag den 26. april kl. 22:00 til lørdag den 27. 

april kl. 04:00 

• Produktionsmiljø opdateres i tidsrummet lørdag den 27. april kl. 00:00 til kl. 06:00 

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

Sag- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. Adgangsstyring og Beskedfordeler 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 131058384 Organisation UI 

skal kunne vise medarbejdere, 

selvom de ikke har e-mail og 

telefonnummer 

    X 
(3.1.2) 

(UI) 

 

POB 131233164 Forbedring af 

fejlhåndtering i Organisation UI 

 
 

  X 
(3.1.2) 

(UI) 

 

POB 131190050 Fejl med 
eksport af medarbejder 

    X 
(3.1.2) 

 

POB 131288384 Forkert fejlkode 
i Ydelsesindeks 

X 
(2.3.5) 

     

POB 131233349 Forbedringer i 
KOSDY SLA logging 

X 
(2.3.5) 

X 
(2.3.8) 

X 
(2.3.8) 

   

GUI=ændring med konsekvens i brugergrænseflader 

Tal i () parenteser angiver interne versionsnumre i 

Støttesystemer 

Tal i [] parenteser angiver interne versionsnumre på 

Serviceplatformen 

   

Fejlrettelser til KOSDY: 
Release KOSDY STS2019-4 indeholder: 

SagsId på indeholdte sager 

ID (POB/STS) Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

Ændringer til 
snitflade-

specfikationer 

131058384 
 
Organisation 

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.  

Nej 

131233164 
 

Forbedring af fejlhåndtering 
i Organisation UI 

KMD har arbejdet på at forbedre 
fejlhåndtering i Organisation UI 

Nej 



ID (POB/STS) Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

Ændringer til 
snitflade-

specfikationer 

Organisation Ved import af objekt, som 
allerede findes i databasen, får 
brugeren denne besked.  
Forretningsobjekt har livscyklus 
som ikke tillader importer 
Beskeden er udvidet med UUID 
på objektet, så det nemmere kan 
identificeres i en stor import fil. 
Ny besked: 
Forretningsobjekt <uuid> har 
livscyklus som ikke tillader 
importer 
 

131190050 Fejl med eksport af 
medarbejder 

Medarbejdere kunne ikke 
eksporteres i csv format i ORG 
brugergrænsefladen, fordi de 
manglede e-mail og/eller 
telefonnummer. 
Funktionaliteten er rettet, så 
medarbejdere kan eksporteres 
selvom de mangler e-mail 
og/eller telefonnummer. 

Nej 

131288384 Forkert fejlkode i 
Ydelsesindeks 

Hvis en BevilgetYdelse forsøges 
importeret med ikke-udfyldt Id, så 
returneres en SOAP-fejl i stedet 
for fejlkode 40 Forkert struktur. 
Den returnerede SOAP-fejl 
hedder: "element cannot be 
mapped to a null key" 
Fejlen findes i snitfladeversion 
1.2.3.0 
Fejlen er rettet, så den rigtige 
fejlkode returneres 

Nej 

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. 

Nej 

131345285 SagSync fejler på 

ekstern test med en 

NullPointerException 

Forekomster i SagSync fejler 
med NullPointer Exception 

Nej 

Dokumentation 
 
Klassifikation  
Organisation 

Opdatering af online 
brugervejledning for 
Klassifikation og 
Organisation 

Online brugervejledning for 
Klassifikation og Organisation er 
opdateret. 

Nej 

 

 



Oversigt over kendte fejl:  

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

131027287 STS Klassifikation: 
Brugergrænseflade refresher 

 STS-2019-5 

131036273 Stabilisering af single logout på 
KOSDY UI 

 STS-2019-5 

131084230 STS Organisation: Ikke håndteret fejl 
ved login 

 STS-2019-5 

131237822 Ukendt ansættelse på bruger der er 
opdateret i STS Org 

 STS-2019-5 

131275974 Klassifikation Fremsøg objekthierarki 
overstiger SLA for svartider 

 STS-2019-5 

131276046 Organisation adresse søg overstiger 
aftalte SLA 

 STS-2019-5 

131294773 Detaljer on opgave kan ikke vises i 
ORG hvis data er delegeret fra 
anden kommune 

 STS-2019-5 

131341249 STS Org - problem med person 
objekter 

 STS-2019-5 

131352492 Brugervendt nøgle ændres ikke ved 
import 

 STS-2019-5 

131356450 'Udstil' giver adgang til opret  STS-2019-5 

131365482 Problemer med at importere med 
uendelige slutdatoer på bevillinger 

 STS-2019-5 

131381410 SAPA kan ikke verificere svar fra 
STS Ydelsesindeks (produktion og 
exttest) 

 Ikke fastsat 

 

 


