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HOTFIX-FRIGIVELSE 

16. MAJ 2017 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2017-05-09 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet. 

2017-05-15 1.1 NEU Komponent tilføjet. 

2017-05-16 1.2 NEU Opdateret versionsoversigt. 

2017-05-16 1.3 NEU Hotfix frigivet. 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Server 
Market Sync 

2.0a x x x x 

SonWin Billing 
Client 

16.0a x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2017.04 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Server Market Sync 2.0.625.2554 2.0.625.2554 

SonWin Billing Client 16.0.958.24985 16.0.958.24985 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

128221 LEV: Allokering af målepunkter fra template 186 x 

128222 LEV: Målerskift på ekstra målepunkt 186 x 

128224 NET: Leveranceforhold på ampop 186 x 

128276 Ignorerer prisrelationer hvis der ikke er forskel (DGF) 186 x 

128290 
+ 28263 
+ 28288 

Problemer pga. valideringsikon 186 

x 

128286 Fjerne mulighed for gensync på E17 og E18 186 x 

4 HotFix-notes 

Sagnr. 128221 - LEV: Allokering af målepunkter fra template. 

Problem: Sync’en kunne tildele childs forkerte index fra templaten, således at anlægstype 
parsing kunne fejle 

Løsning: Sync’en bruger nu de korrekte index fra templaten (-1 – -13). Index skal være unikt, 
derfor hvis der modtages flere af samme målepunktstyper tildeles korrekt unikt index (løst på 
sagsnr 128222) 

 

Sagnr. 128222 - LEV: Målerskift på ekstra målepunkt. 
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Problem: Hvis der er flere af samme målepunktstyper, D05, D06 eller D07, på et anlæg, så 
mistes nogle af child målepunkterne når der kommer fremtidige opdateringer, herunder 
målerskifte. 

Løsning: Alle målepunkter tildeles unikt index fra templaten, således at alle målepunkter bliver 
overført til fremtidige datoer ved opdateringer. 

 

Sagnr. 128224 - NET: Leveranceforhold på ampop. 

Problem:Hvis leverandør indikationen på MROLLE har anden pr.dato end pr.dato på AMPOP, 
så fejlede leverandør indikation (HasSupplier) opdatering på AMPOP 

Løsning:Findes der ikke en AMPOP med pr.dato der matcher MKUNDE, så bliver forrige 
AMPOP kopieret frem til pr.datoen og leverandør indikation bliver sat. Derudover blive alle 
fremtidige AMPOP’er også opdateret med leverandør indikation. 

 

Sagnr. 128276 - Ignorerer prisrelationer hvis der ikke er forskel (DGF) (LEV) 

Problem: 
I forbindelse med synkronisering af prisrelationer imellem Market og Billing, ville enslydende 
prisrelationer blive slettet, og derefter oprettet på ny i Billing. Som følge heraf, skabtes der 
unødig prisrelations-historik. 

Løsning: 
Såfremt der fra Market til Billing synkroniseres prisrelationer, der er eksisterende, vil disse nu 
blot forblive, uden ændringer og historik. 

 

Sagnr. 128290 + 128263 + 128288 - Problemer pga. valideringsikon (LEV) 

Problem: 
Følgende problemer er oplevet med det nye valideringsikon: 

1. Performance - flere minutter før valideringen er klar og generel påvirkning af databasen 
der medfører ”system.outOfMemoryException” på flere skærmbilleder. 

2. Ved at gå fra ainst eller amal til ampop er den alt for længe om at vise noget 
overhovedet.  

3. Vi har opdaget, at når man bladre via piltasterne mellem installationsnumre, virker 
valideringen ikke. Den hænger fast i det gamle installationsnummer indtil man trykker 
”udsøg” næste gang, men vises som om at den valideres på ny. Man bliver dermed 
snydt af valideringsresultatet. 

4. Pop-up skærmbilledet der kommer frem når man trykker på valideringsikonet viser 2 
valideringer, som ikke bliver kørt (melder derfor altid ”ok”). Disse kan kun køres som 
massevalidering. 

Løsning: 
Hermed løsningerne til ovenstående 4 punkter: 

1. I forbindelse med validering af installationer i Billing klienten blev der hos nogle kunder 
udlæst for store mængder data, hvilket forsagede et markant performanceproblem i 
Billing klienten. Desuden var der for alle installationer og kunder en forsinkelse i 
forbindelse med valideringen, som gav indtryk af at valideringen var langsom. Der 
udlæses nu i alle tilfælde kun de data der skal bruges, hvilket giver en mærkbar 
forbedring hos de kunder som var ramt af problemet. Desuden er den forsinkelse der 
var i Billing klienten blevet rettet, således at valideringen nu påbegyndes umiddelbart 
efter at data til skærmbilledet er indlæst, og dermed er resultatet i de fleste tilfælde 
tilgængeligt umiddelbart efter at skærmbilledet er indlæst.  

2. ampop er nu performanceoptimeret så meget som muligt uden store omskrivninger. Det 
vil give en umiddelbar effekt. 

3. Piletasterne kan nu bruges. Valideringsikonet opdateres og valideringen køres på ny i 
udsøgning. 
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4. Følgende valideringer er fjernet fra pop-up skærmbilledet: 
a. Leverance(r) i mrolle matcher ampop 
b. Mrolle leverance(r) matcher leverancer i ampop 

 

Sagnr. 128286 - Fjerne mulighed for gensync på E17 og E18 (LEV) 

Det er ikke længere muligt at bruge gensync knappen på MMP for E17 eller E18 

 

 


