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Releasenote SP2019-02 (Serviceplatformen) 
 

Kære anvendere 

Releasen indeholder nye versioner af integrationerne Klassifikation, Organisation, Sags- og 

Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. Releasen indeholder herudover fejlrettelser til 

Serviceplatformen iht. beskrivelserne nedenfor.  

Serviceplatformen opdateres og kan ikke forventes tilgængeligt i respektive driftsmiljøer i følgende 

tidsrum: 

• Eksternt testmiljø opdateres fra søndag den 10. februar kl. 22:00 til mandag den 11. februar 

til kl. 02:00 

• Produktionsmiljø opdateres fra mandag den 11. februar til fra kl. 00:00 til kl. 05:00 

 

Ændringer 

Overskrift 
Snitflade 

ID 
Beskrivelse af ændring 

CCR0449 
Gennemstilling til 
KOSDY 3.0 

SF1470 
SF1490 
SF1500 
SF1510 

Der udstilles nye KOSDY services i version 5 som laver 
gennemstilling til KOSDY 3.0. 
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Rettede fejl 

Titel 
Snitflade 

ID 
Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

KSP-3056 
ITD-INC0099370 - 
Manglende 
DigitalPostMeddelelsesID 
i request 

 Serviceplatformen 
manglede generering af 
DigitalPostMeddelesesID i 
tilfælde af aflevering til 
DigitalPost. 

Feltet genereres nu og 
tilføjes i tilfælde af 
aflevering til DigitalPost. 

KSP-3178 
ITD-RITM0094966 - CPR 
Opslag kan give inkorrekt 
bynavn 
 

 Bynavn optræder forkert i 
søgeresultater for nogle 
borger. Det skyldes at 
vejregistret kun dækker en 
del af de bynavne der 
findes og at 
Serviceplatformen i dette 
tilfælde (i nogle scenarier) 
vil bruge navnet af den 
tætteste by. 

Serviceplatformen 
undlader at sætte et 
bynavn hvis der ikke 
findes data for det. Det har 
den konsekvens at man 
som bruger ofte ikke vil få 
udfyldt feltet bynavn, da 
det korrekte data ikke er 
tilgængelig fra CPR-
registeret. 

KSP-3176 
ITD-RITM0095017 - 
Manglende unescape af 
specialkarakter i CVR kald 
 

SF1530 For nogle felter manglede 
der unescaping af 
specialkarakter i svaret fra 
kilden, hvilket resulterede i 
doubelt-escaped karaktere 
i svar fra CVR opslag. 

Tilføjet unescaping af 
specialkarakter fra kildens 
response. Notér dog at 
specialkarakter stadig vil 
være escaped, da dette 
kræves for at være validt 
XML. 

KSP-3214 
ITD-INC0117572 - 
SF1411_E - 
KMDHelbredsprocent - 
Manglende validering på 
HsagsaktoerReferenceId 
 

SF1411_E Serviceplatformen havde 
ikke fyldesgørende 
validering af 
HsagsaktoerReferenceId i 
beskeder modtaget fra 
KMDHelbredsprocent. 

Tilføjet validering af at 
CVR-nummer i feltet er 8-
ciferet værdi. 

KSP-3272 
ITD-RITM0098290 - 
SF1530 - Søgning på 
virksomhedsnavn med & 
tegn fejler 
 

SF1530 Serviceplatformen havde 
ikke korrekt encodning af 
navne parameter til 
søgning på 
Datafordeleren. 
 

Der er blevet tilføjet HTML 
escaping og URL 
encodning af 
søgeparameter. Bemærk: 
For anvendere er det 
derfor vigtigt at de selv 
ikke foretager sig nogen 
encodning af 
søgeparameter. 

 

 


