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HOTFIX-FRIGIVELSE 

15. SEPTEMBER 2016 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2016-09-08 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2016-09-09 1.2 NEU Tilføjet komponenter 

2016-09-15 1.3 NEU Opdateret versionsoversigt 

2016-09-15 1.4 NEU Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Billing 
Client 

15.16b x x x x 

SonWin Server 
Market Sync 

1.21a x x x x 

SonWin Server 
Market Server 

1.23a x x x x 

SonWin Server 
Market 
Communicator 

1.23a x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.08 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Billing Client 15.16.748.24236 15.16.748.24236 

SonWin Server Market Sync 1.21.478.2130 1.21.478.2130 

SonWin Server Market Server 1.23.435.3519 1.23.435.3519 

SonWin Server Market Communicator 1.23.435.3519 1.23.435.3519 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

121806 Priselementer der ikke kommer med over i tidserierne 132 Ja 

117100 Retænkning af mrolle 133 Ja 

118742 MSERVICE - Edi status 133 Ja 

121827 S1609-1072 DH sync ikke med Sonwin net 133 Ja 

120428 Fejl i flytninger, hvor eksisterende kunde flyttes 133 Ja 

121692 Massefremsendelse udføres kun delvist 133 Ja 

121797 Leverandørskifte på IN 12757 133 Ja 

121802 MFLOW Beskedvisning fejler 133 Ja 

121877 "Åbn markerede" - fejler 133 Ja 
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Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

121884 Fejl i godkendelse af TS 133 Ja 

121903 KRITISK: S1609-1504 batsvis_kan ikke åbne værdier 133 Ja 

121919 SonWin lukker ned, når tidssereier forsøges åbnet. 133 Ja 

121965 
Sync service går ned, i version 08  
 

133 Ja 

 

 

4 HotFix-notes 

Sagsnummer 117100 - Retænkning af mrolle (EL) (LEV) 
Designet til mrolle er blevet ændret for leverandører og balanceansvarlige. For netselskaber og 
måleoperatører er den uændret. 

mrolle for leverandør/balanceansvarlig redigeres nu i grids med overblik over alle occurrences 
(pr.datoer) på en gang. Der er meget stringente og få redigeringsmuligheder - og man skal have 
højste rettighedsniveau for at kunne redigere (dvs. min. 30). 

Mrolle for leverandører og balanceansvarlige ser nu ud som følger: 

 

 

Alt redigering laves i grid. Der kan kun redigeres i aktuelle roller – ikke i historik. 
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Historik vises kun hvis der er sat hak i ”vis ændringshistorik”. Historik virker ved at man 

udpeger/markerer en linje i Leverandør/Balanceansvarsgrid’et, som medfører visning af 

ændringer på den aktuelle linje. I nedenstående tilfælde er leverancen blevet oprettet pr. 14/9 

kl. 12.02 (historik-grid), og er blevet annulleret 14/9 kl. 12.03 (aktuel – ses i elleverandør grid). 

 

 

Der kan kun indsættes en manuel slutdato i en åben periode. Startdato kan aldrig redigeres når 
den først er tilføjet. Slutdatoen skal være lig med eller mindre end DD. 
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Hvis man ønsker at slette/annullere en start leverance som ER indsat i mrolle, men som ikke 

skulle have været der, skal man bruge ”Annulleret”-markeringen. Annuller kan kun redigeres i 

åben periode (uden stop-dato) og med højeste rettighed. Man får ingen fejl hvis man ikke kan 

redigere – der bliver bare aldrig sat et flueben. 

Ved oprettelsen af en ny start-leverance, er der følgende krav:  

 Hvis der tilføjes en ny start-leverance med en tidligere startdato end en senere periode, 

skal perioden lukkes med det samme.  

 
 Hvis man tilføjer en periode må den ikke overlappe en eksisterende.  

Overlap: 

 
 
Overlap ud over både Start og Stop: 
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For child målepunkter gælder det ligesom på det gamle mrolle skærmbillede, at udsøgning af et 

childmålepunkt i mrolle, viser leveranceforholdet for parent (childs har ikke selv 

leveranceforhold – de følger parent).  

 

 

Sagsnummer 118742 – MSERVICE: Edi status opdateres ikke altid til annulleret (EL) 
(NET) 
Ved en annullering af et leveranceophør blev serviceydelsen ikke annulleret i mservice hos 
netselskabet i alle tilfælde. Der er opdaget 3 scenarier hvor annulleringen IKKE slog igennem 
som forventet. De 3 scenarier er: 

1. Brugeren har udsøgt på MSERVICE, hvor der lige efter modtages en annullering, og 
brugeren efter annulleringen knytter en kommentar eller sætter behandlet på 
MSERVICE. IsCancelled markeringen bliver slettet igen. 

2. Der er modtaget flere service requests fra leverandøren, og systement håndterede kun 
den først den stødte på. Der er 2 underart af denne: 
a) Der ligger en serviceanmodning f.eks. pr. 1/7 og 5/7 - her blev den tidligste 

annulleret (der ligger efterfølgende stadig en serviceydelse som ikke er annulleret i 
databasen) 

b) Der ligger 2 serviceanmodninger med samme pr.dato - her blev en tilfældig 
annulleret (der ligger efterfølgende stadig en serviceydelse som ikke er annulleret i 
databasen) 
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Pkt1 ovenfor kan ikke koderettes. Her henstiller vi til at i må være opmærksomme op at udsøge 
nyeste status eller tjekke mflow inden i indtaster en kommentar. 

Pkt2a og Pkt2b er blevet koderettet på denne sag. I både pkt2a og pkt2b vil begge (eller flere) 
samdige serviceydelser alle blive annulleret. 

 

Sagsnummer 120428 – CPR/CVR validering ved tilbagevendere (EL) (LEV) 
Problem: Når vi laver en tilflytning på en tilbagevender, hvor kunden er oprettet med CPR/CVR 
på mkunde (og evt. akunde), fejler den, idet den siger at CPR/CVR er det samme som 
eksisterende. Det kan også opstå på nye kunder hvor mkunde er oprettet manuelt eller vha 
externe systemer/integrationer. 

Løsning: CPR/CVR valideres ikke længere mod eksisterende CPR/CVR i databasen hvis 
leverancen ikke haves på gyldighedsdatoen. 

 

Sagsnummer 121384 - Udsøgning i bamlist viser først resultat ved enter (EL) (NET / LEV) 
Problem: Når der udsøges i bamlist sker det først på 2. tryk på ENTER 

Løsning: Fejl er blevet indført ved løsning af sag 113661 som blev frigivet i 2016.06. Fejlen er 
nu løst således at der søges ved første tryk på hhv. ENTER eller F4. 

 

Sagsnummer 121692 - Massefremsendelse udføres kun delvist (EL) (NET) 
Problem: Når man bestiller fremsendelse af stamdata i MMULTIOPG på en større mængde 
målepunkter, kan det forekommet, at kun en del af disse behandles. 

Løsning: Fejlen opstår ved, at listen af målepunkter, som jobbet omfatter skrives ned i DB med 
én række pr. målepunkt. Og da selve headeren til jobbet bliver skrevet først, kan man risikere, 
at BatchProcessoren får fat i et job, der endnu ikke er skrevet færdigt og dermed misser den 
sidste del af listen. 

Løsningen blev at oprette jobbet med status "Oprettet" i stedet for "Klar" og så efterfølgende 
ændre status. Dermed vil BatchProcessoren først tage fat i jobbet, når det er færdigskrevet, da 
den ignorerer jobs med status "Oprettet". 

 

Sagsnummer 121797 - Leverandørskifte på IN 12757 (EL) (LEV) 
Problem: Med release 2016.08 er der blevet indført en fejl i mopg der for nogen (ikke alle 
selskaber er ramt!) medfører at den balanceansvarliges GLN ikke medsendes korrekt, selvom 
den balanceansvarlige vælges korrekt ved anmeldelsen af leverandørskiftet i mopg. 

Løsning: mopg udleder desværre det forkert GLN i visse tilfælde, når balanceansvarlige rolle 
filtreres på baggrund af målepunktets netområde. Dette gør at GLN nummer for den 
balanceansvarlige er forkert i anmodningen om leverandørskifte. Årsagen til fejlen i udledningen 
er nu fundet og rettet. 

 

Sagsnummer 121802 - MFLOW Beskedvisning fejler (EL) (NET / LEV) 
Problem:  
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Løsning: Rettighed fjernet, således vinduet altid kan åbnes vha. knapperne på MFLOW, 
KOMLOG etc. uden at specielle rettigheder er opsat.  

De selskaber der havde opsat rettighederne kan fjerne dem igen, men da de ikke benyttes 
længere, er det ikke nødvendigt for videre drift. 

 

Sagsnummer 121806 - priselementer der ikke kommer med over i tidserierne (EL) (NET / 
LEV) 
I forbindelse med rettelsen på sag 120319 (opsplitning af månedessummer for store til at kunne 
ligge i en enkelt kvartersværdi), er der blevet introduceret en anden fej, der gør at negative 
summer i stedet bliver indsat som 0 i tidsserietabellen i SonWin Billing.  

Dette påvirker alle tidsserier der kan indeholde negative værdier – herunder også engrosydelser 
for abonnementer og tariffer, hvor man får én samlet værdi for hele dagen (men ikke tariffer, der 
bliver delt ud over hele dagen). Det vil typisk være i forbindelse med rabatter at negative 
værdier kan opstå. 

Se desuden nedenstående nyhed fra Extranettet: 
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Sagsnummer 121884 - SHOWSTOPPER - release 2016.08 - fejl i godkendelse af TS (EL) 
(NET / LEV) 
Problem: I 2016.08 er der indført en fejl i batsvis der medfører at opgaverne ”Godkend” og 
”Åben” ikke virker for hverken ”alle” eller ”markerede tidsserierværdier”. Der er også konstateret 
problemer med markeringen af værdierne med en statuskode.  
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Løsning: Nu kan man godkende og åbne hhv. alle og markerede tidsserieværdier uden fejl. 
Derudover kan værdierne nu også markeres med forskellige statuskoder (faktisk, skønnet, 
erstatningsværdi) uden fejl.  

 

Sagsnummer 121965 - Sync service går ned (EL) (NET / LEV) 
Problem: Sync servicen går ned på Serveren uden at skrive en fejl i mfejl. På Serveren fejler 
den med denne Error i EventVieweren:  

 

Fejlteksten tyder på at nedbruddet kunne være relateret til modtagelse af forbrug. 

Løsning: Årsagen til nedbruddet er fortsat ukendt, men fejlhåndteringen er nu opdateret i koden, 
således at fejlen logges i mfejl, og sync'en kører videre uden at Sync servicen går ned. Hvis 
årsagen til fejl opstår igen, vil det derfor ikke længere medføre et nedbrud, men kun en fejl i 
mfejl som kan bruges til fejlsøgning på årsagen. 

 


