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HOTFIX-FRIGIVELSE 

06. MARTS 2017 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2017-03-01 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2017-03-06 1.2 NEU Sager tilføjet 

2017-03-06 1.3 LIH Review og småændringer + inddeling af sager der hører til i 
driftstabiliseringsprojektet 

2017-03-06 1.4 NEU Versionsoversigt opdateret. 

2017-03-06 1.5 NEU Hotfix frigivet. 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Server 
Market Server 

1.27a x x x x 

SonWin Server 
Market 
Communicator 

1.27a x x x x 

SonWin Server 
Market Sync 

1.25b x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2017.01 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Server Market Server 1.27.532.3773 1.27.532.3773 

SonWin Server Market Communicator 1.27.532.3773 1.27.532.3773 

SonWin Server Market Sync 1.25.585.2460 1.25.585.2460 

 

 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

125955 OPSAT på NETTO målere mangler 169 x 

125908 Efter genoptag leverance efter fejlagt.skift  S 1701-366 169 x 

125030 Sync fejler hvis BCHED er defineret forkert (for lang tekst) 169 x 

122233 S 1609-271 Skift af målertype Akkumulerende til Salderende 169 x 

125624 Fejlagtig flytning - håndtering af beskedtype D01 D33 169 x 

126536 Gen-eksekvering af lev.start-kuverter der står til Afventer 169 x 

126569 Fejl ved sync af ampop til market 169 x 

124717 LEV - Understøt fusion af GLN og netområde sammenlægning 169 x 

126482 Merge af SYNC data i ampop 169 x 
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4 HotFix-notes 

Sagnr. 124717 – Understøt fusion af GLN og netområdesammenlægning (LEV) 

Problem: Når netområder sammenlægges i DataHubben, meldes dette ud til relevante 
leverandører via BRS-006. Market Serveren tillader dog ikke at ændre et allerede registreret 
netområde på MMP med denne proces. 

Løsning: Når RSM-022 besked modtages under BRS-006 hos en leverandør, kan netområdet 
ændres på lige fod med øvrige attributter, der er opdaterbare via denne proces ifølge 
forskrifterne. 

 

Sagnr. 126482 – Merge af SYNC data i AMPOP (LEV) 

Problem: Hvis stamdataopdateringer på ét målepunkt modtages og synces til AMPOP i en 
anden rækkefølge end deres gyldighedsdatoer, vil den senest overførte overskrive evt. 
fremtidige ændringer med gamle værdier. 

Løsning: Når målepunktsstamdata overføres til AMPOP er det kun ændrede attributter, der 
kopieres frem i tid. 

 

Sagnr. 126536 - Gen-eksekvering af lev.start-kuverter der står til Afventer (LEV) 

Problem: Der er set eksempler ved kunder at lev.start kuverten ikke er blevet udført, med den 
konsekvens at MROLLE og AMPOP ikke har fået opdateret leveranceperiode. 

Det kunne ske i f.eks Leverandørskift (BRS-001) og Leverandørskift med kort varsel (BRS-043) 
hvis målepunktet var nyt da leverandørsskiftet blev igangsat. 

Løsning: Der er lavet rettelser til den procedure som er indført i 2016.11 - hvor en lev.start 
kuvert kan blive sat i "Afventer" status i stedet for at blive eksekveret som planlagt, hvis 
målepunktet ikke er tilsluttet.  

Vi oplevede at der var situationer hvor der ikke blev taget fat i kuverten igen når målepunktet 
blev bragt i orden - Det er ved modtagelse af målepunktsstamdata for målepunktet at lev.start 
skal gen-eksekveres. Det var fx ved Leverandørskift (BRS-001) og Leverandørskift med kort 
varsel (BRS-043) at man oplevede at kuverterne ikke blev gen-eksekveret. Med denne rettelse 
vil lev.start kuverter der er i vente-posistion blive gen-eksekveret - men selvfølgelig kun kunne 
få succes hvis målepunktet er tilsluttet. 

 

Sagnr. 126569 - Fejl ved sync af ampop til market (NET) 

Problem: Hvis effektgrænse ampere eller effektgrænse kW var sat til et decimaltal i AAMPAFR, 
så hænger sync’en og målepunktsstamdata vil ikke blive sync’et til markedet.  

Løsning: Sync’en afrunder effektgrænse, hvis det er et decimaltal, til et heltal. Effektgrænse 
skal være heltal i markededet. 

 

Sagnr. 125624 - Fejlagtig flytning - håndtering af beskedtype D01 D33 (LEV) 

Problem: Rækkefølgen af modtagelsen af beskederne ved fejlagtige flytninger er ikke 
garanteret af EnergiNet.dk, og i nogle tilfælde kunne udførsel i markedsserver og sync’en 
resultere i at MROLLE og AMPOP havde forkerte leveranceperioder. Det kunne gå galt hvis 
man i SonWin både agerer som nuværende og tidligere elleverandør. Ved genoptagelse af 
leverance kan man risikere at modtage stamdata på den genoptagede leverance inden den 
fejlagtige leverance er blevet annulleret. 

Løsning: Det er løst ved at lade mrolle afspejle korrekt hvad datahubben gør. Dvs. at hvis 
stamdata modtages på den genoptagede leverance, så fjernes stopdatoen så der er to åbne 
leverancer. Når Der senere modtages et stop pga. genoptag, så annulleres den fejlagtige 
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leverance og mrolle har så igen en enkelt åben leverance. Sync'en rydder dog op i ampop når 
den forrige leverance åbnes, så i ampop er der kun en åben leverance. Derfor laves der ikke 
sync når den fejlagtige flytning annulleres da ampop ellers vil fejle. 

 

4.1 PROJEKT DRIFT-STABILISERING 

Sagnr. 125955 - OPSAT på NETTO målere mangler (LEV) 

Problem: Oprettelse af NETTO målere på leverandørssiden kunne fejle da sync’en ikke kunne 
lavet et opsat forbrug, hvis der havde været foretaget målerskifte på den fysiske måler der før 
var tilknyttet E17, eller datoen for sidste forbrugsopgørelse afveg fra start datoen i den første 
periode i NETTO forbruget. 

Løsning: Sync af nettoforbrug er blevet tilrettet, således at inaktive målere med forbrug, der 
datomæssigt matcher nettoforbrugets startdato, også kommer i betragtning til OPSAT forbrug. 
Kan der ikke findes et passende forbrug (ud fra dato) på hverken aktive eller inaktive målere, 
indsættes altid som default et 0 som OPSAT i stedet for at lade syncen fejle nettoforbruget. 

 

Sagnr. 125908 - Efter genoptag leverance efter fejlagt.skift  S 1701-366 (LEV) 

Problem: Genoptagelse af leverance ved fejlagtigt leverandørsskifte kunne fejle, hvis der var 
intet anlæg på AMPOP i perioden op til datoen for genoptag. Det gjorde at AMPOP ikke blev 
opdateret korrekt med pr.dato og leverandør GLN. 

Løsning: AMPOP kan nu opdateres med leveranceforhold hvis AMPOP har intet anlæg. 

 

Sagnr. 125030 - Sync fejler hvis BCHED er defineret forkert (for lang tekst) (LEV) 

Problem: Hvis BCHED med KODENAVN SWMARKET og hhv. KODETYPEA = SKØNKODE 
og KODETYPEA = AFLKODE havde over 5 tegn, så ville sync’en fejle alle indlæsninger af 
stand og forbrug til ATLV uden en hensigtsmæssig fejlkode, hvilket gjorde fejlsøgningen umulig. 

Løsning: Der bliver nu specifik skrevet i MFEJL hvad der er sket, og hvilken BCHED det er galt 
med. 

 

Sagnr. 122233 - S 1609-271 Skift af målertype Akkumulerende til Salderende (NET) 

Problem: Sync’en satte altid målertype til Akkumulerende på netselskabssiden, når MMP skulle 
opdateres. Hvis brugeren tilrettede målertype på MMP, så ville målertype bliver rettet tilbage til 
Akkumulerende næste gang målepunktsstamdata for målepunktet blev opdateret i sync’en. 

Målertype findes ikke i Billing, men kan kun vedligeholdes på MMP. 

Løsning: Målertype bliver kun sat til Akkumulerende af sync’en hvis målepunktet er fysisk og 
ikke har en værdi i forvejen – ”Akkumulerende” er default værdi. Har målertype en værdi i 
forvejen bliver denne ikke overskrevet. 


