
1 Deposita med el (DepositaMedEl.rdl) 

1.1 Formål 

Udtrække deposita som skal behandles ifm engrosmodellens cut-over.  

Der er tale om en reporting service rapport, som kan lægges ind feks ved siden af SWIE 

rapporterne.  

Rapporten er til midlertidig anvendelse ifm cutover til engrosmodellen. 

1.2 Forudsætninger 

Der anvendes adepos til oprettelse af sikkerhedsstillelser. 

1.3 Bestillingsparametre 

Navn Formål Standardværdi Valg-muligheder Kommentar 

Vælg firma Vælg det firma som 

rapporten skal køres i 

Laveste 

firmanummer hvor 

der tidligere er kørt 

en SWIE kørsel 

(rafr01 

Alle firmanumre 

hvor der tidligere 

har været afviklet 

SWIE kørsel 

Valgliste 

Obligatorisk 

Vælg 

forsyningsart 

der skal indgå 

Filtrerer i deposita, 

således der kun 

medtages deposita, 

hvor den valgte 

forsyningsart indgår. 

Alle (medtager alle 

deposita 

El, Vand, Varme, 

Alle 

Valgliste 

Obligatorisk 

Pr dato Den dato hvor evt 

leverandør på el 

findes 

2016-04-01 Alle datoer – via 

kalender 

(afhænger af 

rapportkomponent

) 

Kalender 

Obligatorisk  

Anvendes ikke til andet end at 

finde leverandøralias. 

Leverandør 

alias 

Filtrering på 

leverandør alias 

<Tom>  Fritekst. Bemærk, at der hvor el-

handleren ikke har leverance, er 

denne kolonne tom eller har et 

alias som repræsenterer 

datahubben.  

 

1.4 Visning 

Rapporthoved 



Hoved viser rapportnavn, SonWin logo samt bestillingsparametre. 

 

Rapportkrop 

 

Tabellen indeholder følgende kolonner: 

 

Kolonnenavn Viser Kommentar 

Instnr Installationsnummer  

Fb Forbrugernummer  

Udb Underdebitornummer på debitoren  

Oprettet Oprettelsesdato for depositum  

El Den del af depositum som er opkrævet for 

el 

 

Andre totalt Den del af depositum som ikke er 

opkrævet for el 

 

Heraf Vand Vands andel af “Andre totalt”  

Heraf Varme Varmes andel af “Andre totalt”  

Antal afdr. Antal afdrag i den oprindelige opkrævning 

af sikkerhedsstillelsen 

 

Gar. 1 = Garanti  

Tekst (gar.) Garantitekst, såfremt garanti er markeret  



Anvendt 0/tom = ikke anvendt, 1 = anvendt  

Opf. dato Opfølgningsdato fra adepos  

Saldo total Depositum saldo for debitoren Summen fra adepkont 

Heraf el El’s andel af total saldo. Fordelingen sker efter forholdet mellem 

”El” og ”Andre totalt”. 

Lev. Leverandør alias fra ALEVSKIFT pr ”Pr 

Dato” 

Efter engrosmodellens indførsel, vil 

ALEVSKIFT ikke anvendes længere og 

derfor vil denne kolonne være tom. 

Rapporten har også kun lavet til 

anvendelse ifm cut-over på 

engrosmodellen. 

 

1.5 Sammenhæng til andre rapporter 

DepositaMedElTilADEPOS fremfinder samme rækker, men viser kun kolonner som er 

relevant for masseoprettelse i ADEPOS. 


