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1 RESUMÉ 
 

Produktionsmiljøet og det eksterne testmiljø på de Fælleskommunale Systemer 

Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks, Ydelsesindeks (samlet kaldet 

KOSDY) samt Beskedfordeler opdateres med ændringer og fejlrettelser på følgende 

tidspunkter: 

 

• Produktionsmiljøet opdateres i tidsrummet lørdag den 22. januar kl. 00:00 til kl. 07:00. 

 

• Det eksterne testmiljø opdateres i tidsrummet fredag den 21. januar kl. 22:00 til lørdag 

den 22. januar kl. 05:00.  

 

I servicevinduerne kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift på Klassifikation, 

Organisation, Sags- og Dokumentindeks, Ydelsesindeks samt Beskedfordeler. 

 

Bemærk, at Adgangsstyring ikke er berørt af servicevinduet.   
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2 VERSIONSNUMRE 

 
Se releasens indhold med ændringer og fejlrettelser med angivelse af versionsnumre 

nedenfor. 
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Versionsnummer hos IBM 

(Serviceplatformen) 
4 5 5 6 5 6 

VA-138 

Klassifikation 
   

X  

(GUI) 
  

CS1239419 

Organisation 
      

X 

(GUI) 

CS1526055 

Klassifikation 
   

X 

(GUI) 
  

CS1530626 

KOSDY 
X X X X X X 

CS1553680 

Klassifikation 
   

X 

(GUI) 
  

CS1553686 

Klassifkation 
   

X  

(GUI) 
  

CS1565986 

KOSDY 
    X X 

CS1572437 

KOSDY 
X X X X X X 

CS1579544 

Klassifikation 
   

X 

(GUI) 
  

CS1579945 

Klassifikation 
   

X 

(GUI) 
  

CS1579992 

Klassifikation 
   

X 

(GUI) 
  

CS1580043 

Klassifikation 
   

X 

(GUI) 
  

CS1583813 

Organisation 
    X X 

CS1603830 

Klassifikation 
   

X  

(GUI) 
  

Ovenstående ID henviser til leverandørens sagsnummer 

 

GUI = ændring med konsekvens i brugergrænseflader   
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3 VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ 
 

For UI Klassifikation vil de gamle roller ”Udstil” og ”Rediger” efter denne release ikke 
længere være aktive. 

Nedenstående nye brugersystemroller og data restriktioner vil være aktive i stedet for.  

Anvender skal dog have mindst en brugersystemrolle tilføjet i Token for at kunne logge 
ind i det Fælleskommunale Klassifikationssystem. 

 

Rolle navn Rolle entityID Data begrænsning Overgang 

Laes http://entityid.kombit.dk/roles/user

systemrole/kla-

klassifikationlaes/1  

 
En ny brugersystemrolle bliver 

implementeret for at erstatte den 

eksisterende Udstil rolle.  

• Rollen giver adgang til 

at læse både 

klassifikation, sortiment 

og abonnementsdata i 

Klassifikation UI. 

Rediger 

klassifikation 

http://entityid.kombit.dk/roles/user

systemrole/kla-

klassifikationrediger/1  

Klassifikation 

(mandatory) 

 

http://entityid.kombit.dk/

constraints/kla-

klassifikation/1  

En ny brugersystemrolle bliver 

implementeret for at erstatte den 

eksisterende rediger rolle. 

• Rollen giver adgang til 

at læse både 

klassifikations-, 

sortiment- og 

abonnementsdata, og 

det er ikke længere 

påkrævet, at rollen er 

koblet til laes rollen. 

• Rollen giver adgang til 

at redigere 

klassifikationsdata og til 

at redigere privilegier til 

klassifikationer. 

• Databegrænsningen 

begrænser kun 

redigeringsfunktionalitet

en, ikke læseadgang. 

http://entityid.kombit.dk/roles/usersystemrole/kla-klassifikationlaes/1
http://entityid.kombit.dk/roles/usersystemrole/kla-klassifikationlaes/1
http://entityid.kombit.dk/roles/usersystemrole/kla-klassifikationlaes/1
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Rediger 

sortiment 

http://entityid.kombit.dk/roles/user

systemrole/kla-

sortimentrediger/1   

 KLE-nummer 

(mandatory) 

 

http://sts.kombit.dk/con

straints/KLE/1  

Ny brugersystemrolle.  

Funktionen i Klassifikation er:  

• Rollen giver adgang til 

at læse både 

klassifikations-, 

sortiment- og 

abonnementsdata.  

• Rollen giver adgang til 

at oprette og redigere 

sortimentdata, kopiere 

sortimenter, importer 

sortimenter og redigere 

privilegier til sortiment.  

• Databegrænsningen 

begrænser kun 

redigeringsfunktionalitet

en, ikke læseadgang. 

Abonner http://entityid.kombit.dk/roles/user

systemrole/kla-

sortimentabonner/1  

 
Ny brugersystemrolle.  

Funktionen i Klassifikation er: 

• Rollen giver adgang til 

at læse både 

klassifikations-, 

sortiment- og 

abonnementsdata. 

• Rollen giver adgang til 

at oprette og redigere 

abonnementsdata. 
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4 FORRETNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 
Klassifikation 

Releasen indeholder en forretningsmæssig ændring for Klassifikation: 

VA-138 STS Sortiment II nye bruger roller og rettigheder – Del2 

Formål med ændringen er: 

• Implementering af brugersystemroller og restriktioner for: 

o Laes 

o Rediger Klassifikation 

o Rediger Sortiment 

o Abonner 

• Forbedret Sortiment funktionalitet 

• Forbedret Klassifikation UI 

 

Ændringen vil lukke for delegering af brugersystemroller og videregivelse af data gennem 

det Fælleskommunale Administrationsmodul. 

 

I stedet vil det blive administreret af data ejerne direkte fra det Fælleskommunale 
Klassifikationssystem. 

Med denne release aktiveres nye brugersystemroller, hvorefter funktionalitet i UI 
tilsvarende vil være aktiveret. 

Konsekvensen for anvenderne er at: 

• Kommuner kan dele specifikke data med hinanden ved tilføjelse af CVR nr. 

• KOMBIT kan dele Fælleskommunale data med enten specifikke eller alle 

kommuner. 

• Kommuner ikke kan ændre i delte data, kun udvide med egne klassifikationer, 

facetter og klasser. 

• Brugerne kan tilføje og anvende de nye brugersystemroller ”Laes”, ”Rediger 

Klassifikation”, ”Rediger Sortiment” og ”Abonner”, uanfægtet at de gamle 

brugersystemroller, ”Udstil” og ”Rediger” stadig hænger på brugeren som inaktive 

roller. 

 

  

Releasen indeholder derudover fejlrettelser til KOSDY.  
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5 FEJLRETTELSER TIL STS2022-01 
 

ID  Indmeldt 

fejlbeskrivelse (fra 

anvender) 

Uddybet fejlbeskrivelse  

og løsning/status  

(fra leverandør) 

Ændringer til 

snitflade-

specifikationer 

CS1239419 

Organisation 

Gem disabled 

efter warning 

Ved import af ”organisation-opgaver.csv” 

for typen ”opgaver for administrativ 

organisation” med en ikke-publiceret rolle, 

modtages fejlbesked ”Relationsrolle {UUID} 

Ikke publiceret”. 

Validering for fejlbesked er ændret. 

Mere præcis og detaljeret fejlbesked vises 

for anvender. 

Nej 

CS1495640 

Beskedfordeler 

Beskedfordeler - 

muligt brud på 

sikkerhedsmodell

en (Wildcard) 

Der er konstateret en fejl i forbindelse med 

dataafgrænsninger i Beskedfordeleren som 

benytter Wildcard (*) i feltet 

Tilladtmodtager. Fejlen tillod at enkelte 

beskeder kunne afhentes af flere 

modtagere end tilsigtet. 

Fejlen er rettet så Wildcard (*) i 

dataafgrænsning nu har den forventede 

virkning. 

Nej 

CS1526055 

Klassifikation 

Fejl i sortiments-

XML i længde af 

beskrivelser 

Brugergrænsefladen (og DB) accepterer 

4.096 tegn i attributterne:  

• Sortiment beskrivelse 

• Delsortiment beskrivelse 

Sortiments-XML tillader dog kun 255 tegn  

Tekst forkortet i XML, efter samme 

forretningsregel som f.eks. for Klasse titel, 

hvor der afkortes med 297 tegn efterfulgt af 

”…” 

Sortiments-XML, afkortes nu med 252 tegn 

efterfulgt af ”…” 

Brugerne vil derfor se de første 252 

karakterer efterfulgt af 3 prikker, der 

indikerer at teksten er længere end 255 

karakterer. 

Nej 
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CS1530626 

KOSDY 

Manglende info i 

forbrugsstatistik 

I Forbrugsstatistikken findes der enkelte 

forekomster, hvor navn på Anvendersystem 

mangler.  

Årsagen til dette er, at anvenderne benytter 

virksomhedscertifikater i stedet for 

funktionscertifikater. I koden blev der 

tidligere kun hentet oplysninger fra 

funktionscertifikater.  

Dette er nu rettet, så der også hentes 

oplysninger fra virksomhedscertifikater. 

Alle forekomster i Forbrugsstatistikken 

indeholder nu navn på Anvendersystem. 

Nej 

CS1553680 

Klassifikation 

 

Incident Sortiment 

import sætter ikke 

GyldigFra på 

integrationer 

 

Sortiment import sætter ikke automatisk 

Integrationers GyldigFra, til Sortimentets 

GyldigFra, på samme måde som det 

fungere i GUI'en. Datoen sættes til null, 

hvilket medfører, at der ikke kan genereres 

schema-valide XML-udtræk til abonnenter 

da GyldigFra er krævet på integrationer. 

 

Det er nu rettet så integrationers GyldigFra 

automatisk til samme dato som 

Sortimentets GyldigFra.   

 

Datoerne bliver sat i databasen efter import 

af nyt Sortiment og bliver også udstillet i 

XML-filen. 

 

Nej 

CS1553686 

Klassifkation 

Ugyldig Json i 
sortiment eksport 

De eksporterede Json-filer er ugyldige, da 
Delsortiment strukturen indeholder en 
dublet forekomst af attributten 
"delsortimentType"  

Dublet forekomst af attributten 

”delsortimentType” er fjernet så de 

eksporterede Json-filer ikke længere er 

ugyldige. 

Nej 

CS1565986 

KOSDY 

Afdeling vises 

ikke i listen over 

afdelinger ved 

oprettelse af et 

Sortiment 

Organisationsenheders funktion Fremsoeg 

Hieraki returnerer ikke alle elementer fra 

Organisationstræet med den nuværende 

afgrænsning. 

Når brugerne tilføjer 

registreringslisteelementer i sortimenter, vil 

Nej 
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de derfor opleve at nogle 

Organisationsenheder ikke er synlige.   

Ved at ændre parameter i application.conf 

for Organisationsobjekter fra 500 til 1000, 

fungerer fremsoeg korrekt og returnerer alt 

hierarki. 

Brugere vil da se alle Organisationsenheder 

i Sortiment ved tilføjelse af nye 

RegistreringsVærdier med type 

Organisationsenhed. 

CS1572437 

KOSDY 

Log4j Der er fundet en sikkerhedsfejl i Log4J. For 

at lukke denne sikkerhedsfejl er alle 

moduler i Klassifikation, Organisation, 

Sags- og Dokumentindeks samt 

Ydelsesindeks opdateret med Log4J 

version 2.17.0 

Nej 

CS1579544 

Klassifikation 

 

Stavning i UI 

 

I Eksport delen af UI, tilføjes der accent 

over e i label "Eksportér:" (i bullit 

sektionen). 

 

Nej 

CS1579945 

Klassifikation 

KLE-nummer ikke 

rigtigt placeret i UI 

 

Ny KLE-nummer attribut på Sortiment er 

placeret efter "Beskrivelse" på 

skærmbillederne for "Opret Sortiment" og 

"Ret Sortiment". 

 

På billedet for "Vis Sortiment", er attributten 

placeret før "Beskrivelse". 

 

Det er nu rettet så KLE-nummer attributten 

placeres ens efter "Beskrivelse" alle steder. 

 

Nej 

CS1579992 

Klassifikation 

 

Navn Spelling i 

historik-eksport  

 

I "Eksportér Sortiment Historik", skal 

filnavnet rettes til 

"klasseRegistreringsværdi” (med k i stedet 

for c). 

 

På skærmbilledet hvorfra Eksport startes, 

tilføjes der accent over e i "Eksportér 

historik". 

 

Nej 

CS1580043 

Klassifikation 

 

”Egenskaber” skal 

fjernes 

 

Ordet "Egenskaber" fjernes fra 

overskrifterne i "Vis Delsortiment" og "Ret 

Delsortiment" og brugere vil derfor ikke 

Nej 
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længere se ordet ”Egenskaber” i disse 

overskrifter. 

 

Det rettes for at aligne med udseendet fra 

"Vis Sortiment",  "Vis RegistreringsVærdi" 

og "Opret Delsortiment" der alle er uden 

ordet "Egenskaber”. 

 

CS1583813 

Organisation 

Nogle afdelinger 

kommer ikke frem 

i højre kolonne 

Organisationsenheders funktion Fremsoeg 

Hieraki returnerer ikke alle elementer fra 

Organisationstræet med den nuværende 

afgrænsning. 

Når brugerne tilføjer 

registreringslisteelementer i sortimenter, vil 

de derfor opleve at nogle 

Organisationsenheder ikke er synlige.   

Ved at ændre parameter i application.conf 

for Organisationsobjekter fra 500 til 1000, 

fungerer fremsoeg korrekt og returnerer alt 

hierarki. 

Brugere vil da se alle Organisationsenheder 

i Sortiment ved tilføjelse af nye 

RegistreringsVærdier med type 

Organisationsenhed. 

Nej 

CS1603830 

Klassifikation 

Systemfejl, når 

GyldigTil dato 

ophæves i 

delsortiment 

Forsøg på at ophæve GyldigTil dato i 

delsortiment giver følgende fejl: ”Vaiable 

’validTil’ has an invalid value: Value could 

not be parsed into a LocalDate” 

Der er rettet i validering, så det igen er 

muligt at ophæve GyldigTil dato. 

Nej 

Ovenstående ID henviser til leverandørens sagsnummer 

 

For listen over kendte udestående fejl henviser vi til Digitaliseringskataloget.dk. 

 

6 VERSIONSHISTORIK 
Version  Dato Beskrivelse Navn 

1.0 2022.02.02 Historik oprettet UGR 

 

https://digitaliseringskataloget.dk/kendte-fejl

