
Releasenote STS2019-05 (24-25. 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 24. maj kl. 20:00 til lørdag den 25. maj 

kl. 05:00 

• Produktionsmiljø opdateres i tidsrummet fredag den 24. maj kl. 23:00 til lørdag den 25. maj 

kl. 07:00 

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

Organisation, Sag- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. 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] 

SDY 4 

[SP v 6] 

VA-060 Ændring af 

beskedafsendelse SDY 

X 
(2.3.6) 

  X 
(3.0.6) 

  X 
(4.0.0) 

VA-066 Ekstra sagssøgefelter i 

Fremsøg Sag og Dokument 

X 
(2.3.6) 

 
 X 

(3.0.6) 
  X 

(4.0.0) 

POB 131237822 Ukendt 
ansættelse på bruger der er 
opdateret i STS Org 

    X 
(3.1.3) 

  

POB 131275974 Klassifikation 
Fremsøg objekthierarki 
overstiger SLA for svartider 

  X 
(2.3.9) 

  X 
(3.0.5) 

 

POB 131276046 Organisation 
adresse søg overstiger aftalte 
SLA 

 X 
(2.3.9) 

  X 
(3.1.3) 

  

POB 131356450 'Udstil' giver 
adgang til opret  

     X 
(3.0.5) 

(UI) 

 

POB 131365482 Problemer med 
at importere med uendelige 
slutdatoer på bevillinger 

X 
(2.3.6) 

  X 
(3.0.6) 

  X 
(4.0.0) 

POB 131405520 Når grænsen 
for størrelsen på en sag rammes 
returneres en SOAP fejl 

X 
(2.3.6) 

  X 
(3.0.6) 

  X 
(4.0.0) 

POB 131405662 Indholdet af 
brugeroplysning afleveres i et 
forkert xml-tag 

X 
(2.3.6) 

      

POB 131490516 Klassifikation 
og Organisation logger for meget 

X 
(2.3.6) 

X 
(2.3.9) 

X 
(2.3.9) 

X 
(3.0.6) 

X 
(3.1.3) 

X 
(3.0.5) 

X 
(4.0.0) 

GUI=ændring med konsekvens i brugergrænseflader 

Tal i () parenteser angiver interne versionsnumre i 

Støttesystemer 

Tal i [] parenteser angiver interne versionsnumre på 

Serviceplatformen  

    



Ændringer til STS2019-05: 
Releasen indeholder to videreudviklingsanmodninger til Sags- og Dokumentindeks, samt 
Ydelsesindeks. 

— VA-060 Ændring af beskedafsendelse SDY 

— VA-066 Ekstra sagssøgefelter i Fremsøg Sag og Dokument 

Vær særligt opmærksom på  

Releasen introducerer en ny snitfladeversion til Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. Ny 
snitfladeversion er 1.2.5.0.  

I forbindelse med VA-060 er der ændringer til indholdet af notifikationsbeskeder på alle snitflader, 
så alle Anvendere skal være opmærksom på følgende opdateringer af dokumentationen:  

— Anvisningerne til Sags- og Dokumentindeks opdateres 

— Beskedkataloget opdateres med de opdaterede versioner af sagsindeks_tilstandAendret og 
ydelsesindeks_bevillingsAendret. 

Beskrivelse af forretningsmæssige ændringer 

Der er ingen forretningsmæssige ændringer til Klassifikation, Organisation og Ydelsesindeks. 

Der er nedenstående forretningsmæssige ændringer til Sags- og Dokumentindeks 

VA-060 Ændring af beskedafsendelse SDY 

VA-060 indeholder ændringer til generering af notifikationsbeskeder Fra Sags- og Dokumentindeks 
samt Ydelsesindeks til beskedfordeleren. Ændringen vedrører: 

— Besked ved tilstandsskift i Sagsindeks 

— Besked ved ændring af bevillingsstatus i Ydelsesindeks 

Ændringerne implementeres i snitfladeversion 1.2.3.0, 1.2.4.0 og 1.2.5.0.  

VA-066 Ekstra sagssøgefelter i Fremsøg Sag og Dokument  
Der tilføjes en ny attribut OprettetTidspunkt i informationsmodellen for Sag.  

Der tilføjes 2 nye interval-sagssøgeudtryk i Fremsøg Sag og Dokument: 

— OprettetTidspunktInterval 

— SenestAendretInterval 

Der tilføjes 2 nye output-attributter i Fremsøg Sag og Dokument: 

— OprettetTidspunkt som er af typen DateTime 

— SenestAendretDato som er af typen DateTime 

Ovenstående ændringer foretages i en ny major version af snitfladerne – version 1.2.5.0, som ikke 

vil være bagud kompatibel. Anvendere, som bruger version 1.2.3.0 eller 1.2.4.0 vil derfor ikke 

påvirkes. 

  



Fejlrettelser til STS2019-05: 
 

ID (POB/STS) Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

Ændringer til 
snitflade-
specfikationer 

131237822 
 
Organisation 

Ukendt ansættelse på 
bruger der er opdateret i 
STS Org 

Hvis medarbejder opdateres med 
nyt arbejdssted via SOAP, og 
gammelt arbejdssted samtidig 
afsluttes, vil det gamle 
arbejdssted vises flere gange i 
UI.  

Nej 

131275974 
 
Klassifikation 

Fremsøg objekthierarki 
overstiger SLA for svartider 

FREMSØG objekt hierarky er 
over SLA i PROD hvorfor 
performance af FREMSØG skal 
forbedres. 

Nej 

131276046 
 
Organisation 

Organisation adresse søg 
overstiger aftalte SLA 

SØG adresse er over SLA i 
PROD hvorfor performance af 
SØG adresse skal forbedres. 

Nej 

131356450 
 
Klassifikation 

'Udstil' giver adgang til opret Når bruger med kun læse 
rettigheder logger ind KLA-UI i 
kommune uden data i KLA 
databasen, fremstår det som om  
brugeren kan oprette en ny 
klassifikation. 

Nej 

131365482 
 
Sags- og 
dokumentindeks 

Problemer med at importere 
med uendelige slutdatoer på 
bevillinger 

Når en bevilling importeres med 
BevillingsStartDato udfyldt og 
BevillingsSlutDato ikke udfyldt, 
bliver BevillingsSlutDato sat til 
STS-tid.  
Samme problematik er gældende 
for BevilgetYdelseSlutDato og 
EffektueringsplanSlutDato. 

Nej 

131405520 
 
Sags- og 
dokumentindeks 

Når grænsen for størrelsen 
på en sag rammes 
returneres en SOAP fejl 

Når et dokument, større end 
16777216 bytes, opdateres via 
SOAP, opstår en SOAP fejl der 
ikke opfanges i SagDoc 3.0. 

Nej 

131405662 
 
Sags- og 
dokumentindeks 

Indholdet af brugeroplysning 
afleveres i et forkert xml-tag 

I version 1.2.3.0  afleveres 
BrugerRef under Registrering 
med et forkert tag og med forkert 
værdi. 
XML-tagget skal være 
UUIDIdentifikator, hvis 
brugeroplysningen er en UUID. 
XML-tagget skal være en 
URNIdentifikator, hvis 
brugeroplysningerne er i urn-
format. 

Nej 

131490516 
 
Klassifikation,  
Organisation,  
Ydelsesindeks, 
Sags- og 
dokumentindeks 

Klassifikation og 
Organisation logger for 
meget 

Efter seneste release er 
mængden af logninger steget 
med en faktor 10 i KLA og ORG. 

Nej 

 



Oversigt over kendte fejl:  

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

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

 Ikke fastsat 

131027287 

 

[STS-18717] STS Klassifikation: 
Brugergrænseflade refresher 

 STS2019-06 

131036273 [STS-12539] Stabilisering af single 
logout på KOSDY UI 

 STS2019-06 

131084230 [STS-19008] STS Organisation: Ikke 
håndteret fejl ved login 

 STS2019-06 

131294773 [STS-19824] Detaljer on opgave kan 
ikke vises i ORG hvis data er 
delegeret fra anden kommune 

 STS2019-06 

131341249 [STS-19952] STS Org - problem 
med person objekter 

 STS2019-06 

131394086 [STS-20272] Problemer med 
sortering af sager ud fra 'Fremdrift' 

 STS2019-06 

131352492  [STS-20162] Brugervendt nøgle 
ændres ikke ved import 

 STS2019-06 

 


