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HOTFIX-FRIGIVELSE 

07. JULI 2016 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2016-07-04 1.0 LOP Frigivelse af dokumentet 

2016-07-07 1.1 LOP Komponent tilføjet 

2016-07-07 1.2 LOP Versionsoversigt opdateret 

2016-07-07 1.3 LOP Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 

færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 

opdateret 

SonWin Billing 

Client 

15.14d x x x x 

SonWin Billing 

Server 

1.28c x x x x 

SonWin Invoice 

Engine 

2.16d x x x x 

SonWin Server 

Market Sync 

1.19d x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.05 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Billing Client 15.14.648.23944 15.14.648.23944 

SonWin Billing Server 1.28.725.659 1.28.725.659 

SonWin Invoice Engine 2.16.687.2337 2.16.687.2337 

SonWin Server Market Sync 1.19.418.1977 1.19.418.1977 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 

HotFix 

119986 Når stamdata opdateres slettes gamle records 109 Ja 

119623 
Elvarmeberegning – alternativ beregning af D14 målepunktet 

ved opgørelse 
109 Ja 

119843 
Tarifnr fra ainst blev fejlagtigt anvendt ved kontrol om der skal 

være en leverandørkontrakt eller ej. 
109 Ja 

119229 Inst. med mgl. timeværdier bliver beregnet 109 Ja 

119784 Stoppede kunder får Acontoregninger 109 Ja 

119719 Timekunder der ikke kan beregnes 109 Ja 

118615 Kan ikke beregne flytteopgørelser, afregning stopper 109 Ja 

118806 Fejl i beregning af timekunder 109 Ja 
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Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 

HotFix 

118875 Fejl i afregning mængde/periode 109 Ja 

119675 Tvungen aconto virker ikke i engrosmodel beregning 109 Ja 

119719 Tvungen aconto virker ikke i engrosmodel beregning 109 Ja 

119761 Forkert håndtering af opgørelse efter tildato 109 Ja 

120061 Faktura med nettoafregning (tilføjelse af ny agirdlinie) 109 Ja 

120166 
Håndtering af målepunkter som ikke skulle være der ved 

nettoafregnede 
109 Ja 
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4 HotFix-notes 

 

Generelt: 

I forbindelse med testen af nærværende hotfix konstaterede vi en uregelmæssig udsøgning på 

installationer til informationskuverter i REDI03. Det er en testcase der kører igennem ved alle 

frigivelser af version, og den har kørt uden fejl igennem release 2016.05 og seneste release 

2016.06. 

Vi vælger at frigive nærværende hotfix på trods af fejludsøgningen i afviklingen af REDI03, da 

den på elsiden i DK p.t. ikke er i anvendelse til udskrift af informationsskrivelser. Vi forudser 

derfor ikke at nogen selskaber vil være berørt af fejlen.  

Såfremt i har spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at kontakte Rikke Fjeldsted på 

rsf@sonlinc.dk 

 

Sagsnummer 119986  -  Når stamdata opdateres slettes gamle records 

Sagsnummer 119623  -  Elvarmeberegning – alternativ beregning af D14 målepunktet ved 

opgørelse 

Bchec SWIE, EMD14OPGMAXE17, 0 anvendes til at høj elafgiftssats maksimalt kan afregnes 

til E17 forbruget - dog maksimalt 4000 kwh på årsbasis. Dette gælder kun skabelonafregnede 

ved opgørelse. Hvis ikke sat, så vil D14 tidserien anvendes som modtaget fra datahubben. 

Bemærk, det anbefales at der kun dannes en opgørelse årligt på elvarmekunder om muligt, da 

flere opgørelser kan medføre manglende opkrævning på høj sats. 

Sagsnummer 119843  -  Underdebitor 2 bliver ikke beregnet 

Tarifnr fra ainst blev fejlagtigt anvendt ved kontrol om der skal være en leverandørkontrakt eller 

ej. 

Sagsnr. 119229 - Inst. med mgl. timeværdier bliver beregnet 

Fejlen er identificeret. Manglende værdier blev fejlagtigt markeret som sat med værdien nul i 

beregningsprocessen. Fejlen er rettet. Hot fix udmeldes senere. Ved manglende værdier melder 

informationsjournalen: Timeafregnede inst. mangler data til at danne en opgørelse. 

Sagsnr. 119784 - Stoppede kunder får Acontoregninger 

Fejl i SWIE gjorde at den ikke fangede leverancestoppet i AMPOP. Dette er rettet. SWIE er 

ligeledes ændret så den er lidt mere tolerant overfor manglende effectiveclosingdate i 

målepunktstrukturen. 

Der var nemlig også forkert data på installationens målepunktstruktur. Ophør var per 2016-04-

30, men IndividualMpoints har ikke nogen EffectiveClosingDate på 2016-04-01 posten. Den lå 

til gengæld på 2016-05-01 posten. Gln = 0 på efterfølgende periode virker nu som 

EffectiveClosingDate  på forrige periode. 

Sagsnr. 119719 - Timekunder der ikke kan beregnes 

mailto:rsf@sonlinc.dk
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Installation kan ikke beregnes pga sammenfald af ting. Der er sendt et lukke gebyr fra net som 

er faktureret. Datoen på lukkegebyret ligger frem i tiden 2016-06-12. Den dato er max dato på 

regningen og gebyr-modulet arver denne dato, som placeres på korttype 25 på forsyningsarten 

el. Denne får sin egen momslinje med samme datoer. Når slutopgørelsen per 2016-05-11 skal 

dannes, så medvirker gebyrets momslinjes datoer, at SWIE tror at der er afregnet frem til og 

med 2016-05-12, hvilket er efter 2016-05-11 og derfor dannes der ikke nogen faktura. 

Der lægges en rettelse ind, så momslinjer ignoreres, når vi vurderer, hvor der skal beregnes fra 

per forsyningsart. 

Sagsnr. 118615 - Kan ikke beregne flytteopgørelser, afregning stopper 

Der er tale om beregningsperioder som krydser 1/4 eller to perioder som opdeles af 

målepunktsstrukturen og hvor beregningen skal danne to opgørelsesperioder (perioden før EM 

opfattes som en særskilt periode og perioden efter opfattes som en anden periode pga 

forskellige beregningsregler). Der er fundet en fejl i koden som i denne situation smider en fejl 

da den fejlagtigt forventer at modregning af tidl. opkrævet aconto kan ske flere gange. Da 

modregningen allerede er sket ved første periode, så fejler logikken hårdt ved anden periode. 

Fejlen er nu rettet ved at indføre et par manglende parenteser i koden. 

Sagsnr. 118806 - Fejl i beregning af timekunder 

Ved opsplitning af timeafregnet opgørelsesperiode til 1. aconto, så blev tidserien ikke afkortet til 

opg.dato. Dette er nu rettet. 

Sagsnr. 118875 – Fejl i afregning mængde/periode  

Et generelt problem i opdeling af gennemfaktureringslinjer hvor der beregnes til og med den 1. i 

en måned. Pga at der kunne beregnes en dag blev linjerne ikke oprettet. Fejlen rettet. 

Sagsnr. 119675 – Tvungen aconto virker ikke i engrosmodel beregning 

Ved kald til CalculationPeriod logikken blev regningsterminens værdi ikke lagt ind i input 

variablerne. Derfor fungerer force aconto ikke. Dette er nu rettet. 

Sagsnr. 119719 – Tvungen aconto virker ikke i engrosmodel beregning 

Der er lagt en rettelse ind, så momslinjer ignoreres, når SWIE bestemmer tidligere opgjort til og 

med dato per forsyningsart. 

Sagsnr. 119761 – Forkert håndtering af opgørelse efter tildato 

Der er lagt en rettelse ind så der ved skabelonafregnede kunder med aflæsnigner der ligger 

efter tildato udvider beregningsperioden til og med aflæsningsdatoen. 

Sagsnr. 120061 – Faktura med nettoafregning (tilføjelse af ny agirdlinie) 

AGIRDEKSTRA MPTYP oprettes ny med målepunktstype på den første AGIRD linje som 

vedrrørende et målepunktID. Det er således muligt at finde beregnede målpunktstyper ved 

opslag i databasen. 

Sagsnr. 120166 – Håndtering af målepunkter som ikke skulle være der ved 

nettoafregnede 
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SWIE vil ikke beregne timeafregnede installationer, fordi der i målepunktsstrukturen er 

målepunkter hvor der ikke modtages måleværdier. SWIE mener derfor at der skal beregnes 

aconto, hvilket normalt ikke er aktveret på timeafregnede. Bemærk rettelsen bevirker at E17 og 

E18 målepunkter samt målepunkter med fysisk måler (dvs at der er målernr og tlvnr.) skal have 

værdier i tidserien før opgørelse ske. Øvrige tidserier kontrolleres ikke. 


