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1 Indledning 

Dette dokument gennemgår de rapporter som er udarbejdet i relation til SonWin Market 

Sync modulet DGF (DataHub GennemFakturering). Rapporterne er udarbejdet i Reporting 

Services formatet (.rdl filer). 

Vejledningen beskriver for hver rapport: 

 Formål 

 Forudsætninger 

 Bestillingsparametre 

 Visning 

 Sammenhæng til andre rapporter 

1.1 Generel anvendelse 

Den overordnede kontrol af DGF’en sker i DGF loggen. Det er en rapport, der viser hvilke 

fejl eller mangler som DGF-modulet støder på i sin overførsel af prislister og 

pristilknytninger. 

Desuden er der en rapport til at udsøge underdebitorer, der mangler en eller flere 

pristyper. Med pristyper menes feks Nettarif, netabonnement, elafgift, pso mv. 

2 Distribution 

De beskrevne rapporter i denne vejledning kan hentes på Sonlinc kundeportal eller ved 

henvendelse til Sonlinc. 

Herfra skal en rapport administrator i selskabet uploade rdl-filerne til Reporting Services. 

Rapporterne udvikles og vedligeholdes af segmentet ERP & Integration eller af Sonlinc 

konsulenterne.  

3 DGF log (DGFlog.rdl) 

3.1 Formål 

Oversigten viser logmeddelelser fra DGF-modulet.  

Som standard viser rapporten kun fejl. Den enkelte fejl kan markeres behandlet simplet 

ved at trykke på logteksten. Herefter vil rapporten genkøres og med samme parametre 

som seneste kørsel, således status og baggrundsfarve kan opdateres. 

Rapporten bør køres dagligt, og fejlene (de røde linje) bør behandles hurtigst muligt. 
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Rapporten sletter logmeddelelser som er mere end 2 måneder gamle. Rapporten rydder 

således op i ældre meddelelser løbende. 

3.2 Forudsætninger 

DGF-modulet skal være kørende i SonWin Market Sync servicen. Ved synkronisering af 

prislister og pristilknytninger vil DGF skriver fejl eller successer (OK) til loggen. 

Rapporten kræver at tabellen Sonlinc.ADGFLOG findes i databasen. Tabellen er 

automatisk oprettet i reorg’en til SonWin Billing. 

3.3 Bestillingsparametre 

 

Navn Formål Standardværdi Valg-muligheder Kommentar 

Vælg firma Vælg det firma som 
rapporten skal køres i 

Laveste 
firmanummer i 
databasen 

Alle firmanumre 
fra swvirk 

Valgliste 
Obligatorisk 

Vis type Her vælges om der 
kun skal listes fejl fra 
DGF 

Kun fejl Kun fejl 
Med succesfulde 

Valgliste 
Obligatorisk 

Fejlstatus Her vælges om der 
skal medtages de fejl 
der allerede er 
behandlet 

Vis kun ikke 
håndterede 

Vis kun ikke 
håndterede 
Vis også 
håndterede 

Valgliste 
Obligatorisk 

 

Da der er standardværdier til alle parametre, så kan rapporten vælge at starte automatisk 

ved åbning. 

3.4 Visning 

Rapporthoved 

Hoved viser rapportnavn, SonWin logo samt bestillingsparametre. 

 

Rapportkrop 

Rapporten er opdelt i to lister: 

 Prisliste log 

 Pristilknytning log 
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Røde linjer skal behandles. Det er fejl, som medfører at DGF’en ikke kan gennemføre 

behandling af enten en prisliste eller pristilknytning.  

Det gælder for begge lister at hvis man trykke på logteksten, så vil netop denne linje bliver 

markeret som behandlet i databasen. Dette sker samtidig med, at rapporten genkører sig 

selv. Således forsvinder den markerede linje normalt automatisk. 

Fejllinjer der er håndteret kan vises igennem parameter valg. De har lysegrøn 

baggrundsfarve. 

Linjer som angiver at synkronisering er gået godt (OK-linjer) er altid grønne.  

Prisliste loggen: 

 

Tabellen indeholder følgende kolonner: 

Kolonnenavn Viser Kommentar 

Logdato Tidspunkt for DGF’ens behandling af pris 
ID’et 

 

Logtekst DGF’ens besked, når dens logik er 
færdigkørt for den aktuelle prisliste række. 

OK betyder at synkroniseringen er udført af 
DGF’en. Alle andre værdier betyder at der 
er sket noget, som gør at DGF’en ikke 
kunne gennemføre synkroniseringen. 

DH Pris ID Netselskabets prisid  

Gyldighedsdato Fra dato – angiver fra hvilken datoen 
opdateringen/oprettelsen skulle gælder fra 

 

Tarifart Angiver den tarifart, som er opsat i bchec Tom hvis bchec ikke er opsat korrekt. 

 

Pristilknytning log 

 

Kolonnenavn Viser Kommentar 

Logdato Tidspunkt for DGF’ens behandling af 
pristilknytningen mellem pris ID og 
målepunkt ID 

 

Logtekst DGF’ens besked, når dens logik er OK betyder at synkroniseringen er udført af 
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færdigkørt for den aktuelle prisliste række. DGF’en. Alle andre værdier betyder at der 
er sket noget, som gør at DGF’en ikke 
kunne gennemføre synkroniseringen. 

DH Pris ID Netselskabets prisid  

Gyldighedsdato Fra dato – angiver fra hvilken datoen 
opdateringen/oprettelsen skulle gælder fra 

 

Målepunkt ID Målepunktet, hvor pris ID’et kontrakt skal 
tilknyttes. Anvendes til at identificere 
underdebitor på gyldighedsdatoen. 

 

Instnr Installationsnummer Hvis det kunne identificeres 

Forbnr Forbrugernummer Hvis det kunne identificeres 

Udebnr. Underdebitornummer Hvis det kunne identificeres 

3.5 Sammenhæng til andre rapporter 

Rapporten kalder sig selv, for at køre opdatering af en logpost og derefter genopfriske sig 

selv. 

4 Debitorer uden kontrakt (DGFUnderdebitorerUdenKontrakter.rdl) 

4.1 Formål 

Rapporten har til formål at finde underdebitorer, som potentielt mangler en kontrakttype. 

Brugeren kan feks søge på underdebitorer, som per en dato ikke har en elafgift kontrakt 

tilknyttet.  

Rapporten er tung, men bør være kørt igennem på maks 10 minutter.  

Kørselstiden reduceres væsentlig, når der køres på et mindre installationsnummerinterval. 

4.2 Forudsætninger 

Rapporten medtager alle underdebitorer som er tilknyttet el som forsyningsart. Desuden er 

det et krav at der er minimum en aktiv el-måler på installationen, som ikke er markeret ”ej 

til datahub”. 

4.3 Bestillingsparametre 

 

Navn Formål Standardværdi Valg-muligheder Kommentar 

Vælg firma Vælg det firma som 
rapporten skal køres i 

Laveste 
firmanummer i 
databasen 

Alle firmanumre 
fra swvirk 

Valgliste 
Obligatorisk 

Pr Dato Datoen hvor   Valgliste 
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kontraktrelationerne 
udsøges per 

Obligatorisk 
Udfyldes i formattet YYYY-MM-
DD. Kalender er normalt 
tilgængelig i reporting services 
værktøj. 

Instnr til og fra Angiver en interval af 
installationsnumre til 
kørslen 

1-99999999999  Valgliste 
Obligatorisk 

Nettarif Angiver den tilstand 
underdebitoren skal 
være i med hensyn til 
Nettarif 

Uden Med/uden 
Uden 
Med 

Listen vil som standard udsøge 
underdebitorer som mangler en 
nettarif. Øvrige kontrakttyper er 
sat til Med/uden, så de påvirker 
ikke udsøgningen i 
standardsøgningen. 

Netabon. Virker på samme 
måde som Nettarif 

Med/uden  Valgliste 
Obligatorisk 

Leverandør 
kontrakt 

Virker på samme 
måde som Nettarif 

Med/uden  Valgliste 
Obligatorisk 

PSO Virker på samme 
måde som Nettarif 

Med/uden  Valgliste 
Obligatorisk 

Elafgift Virker på samme 
måde som Nettarif 

Med/uden  Valgliste 
Obligatorisk 

Systemtarif Virker på samme 
måde som Nettarif 

Med/uden  Valgliste 
Obligatorisk 

Transmissions-
tarif 

Virker på samme 
måde som Nettarif 

Med/uden  Valgliste 
Obligatorisk 

Medtag hvis 
blot en DGF 
type mangler 

Ignorerer de 
ovenstående kriterier 
og medtager 
underdebitorer hvor 
der mangler en af 
kontrakttyperne som 
kan komme fra 
datahubben 

Nej Nej/ja Valgliste 
Obligatorisk 
 
Hvis Nej, så anvendes 
Med/uden parametrene. 

 

4.4 Visning 

Rapporthoved 

Hoved viser rapportnavn, SonWin logo samt bestillingsparametre. 

 
Rapportkrop 
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Underdebitorerne som leverer op til udsøgningsparametrene listes. Når antal kolonnerne 

har et antal større end nul, så kan brugeren ved at køre musen hen over tallet, se op til to 

kontrakter, som er tilknyttet underdebitoren af den aktuelle type. 

Tabellen indeholder følgende kolonner: 

Kolonnenavn Viser Kommentar 

Instnr Installationsnummer  

Fb Forbrugernummer  

Udb Underdebitornummer  

Indfl.dato Indflytningsdato for forbruger/opstart af el-
forsyningsarten på underdebitoren 

 

Netomr. Netområde fra AMAL  

Målepunkt ID Målepunkt ID fra kontrakttilknytning eller 
AMAL 

 

Lev. Antal Antal leverandør-kontrakter tilknyttet på 
per dato 

 

Nettarif antal Antal nettarif-kontrakter tilknyttet på per 
dato 

 

Netabon. Antal Antal netabonnement-kontrakter tilknyttet 
på per dato 

 

Elafg. Antal Antal elafgift-kontrakter tilknyttet på per 
dato 

 

PSO antal Antal PSO-kontrakter tilknyttet på per dato  

System antal Antal Systemtarif-kontrakter tilknyttet på 
per dato 

 

Trans. antal Antal Transmissionstariffer-kontrakter 
tilknyttet på per dato 

 

4.5 Sammenhæng til andre rapporter 

Ingen sammenhæng til andre rapporter. 


