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HOTFIX-FRIGIVELSE 

06. SEPTEMBER 2016 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2016-08-30 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2016-09-01 1.1 NEU Komponent tilføjet samt ændret frigivelsesdato. 

2016-09-06 1.2 NEU Versionsoversigt opdateret 

2016-09-06 1.3 NEU Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Invoice 
Engine 

2.17c x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.07 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Invoice Engine 2.17.700.2373 2.17.700.2373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

121429 Performance test på SWIE 130 Ja 

120554 Tager højde for TR-MODREGN levskifteopg S 1607-749 130 Ja 

121493 Ved skift af afregningsform afregnes ikke forbrug 130 Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/4 

SONLINC A/S Copyright © 2016 
PRINCE2® is a registered Trade 
Mark of the Cabinet Office 
 

Sag: xxxxxx Fil: HotFix - Frigivelse_2016-09-06_SWIE.docx 

 

           

4 HotFix-notes 

 

Sag 120554 

Tilføjet logic så forbruger, som afsluttes feks ved leverandørskifte, altid får modregnet saldo på 
samme måde som ved en slutopgørelse/flytteopgørelse.  (2016-09-06: Det er dog konstateret, 
at evt rykkerforløb ikke altid stoppes – der arbejdes på denne sag) 

 

Sag 121429 

Der er tilføjet en tving ny execution plan "OPTION (RECOMPILE)" ved læsning af tariffer, da 
der her kunne opstå dårlig performance. Samme løsning er anvendt ved udsøgning af 
installationer til beregning, da også her blev der registreret svag performance i visse tilfælde. 
Der er også blevet omskrevet en SQL, som udsøgte email og eboks tilmeldinger i tabellen 
ATILMELD. Samtidigt er der indført et indeks på tabellen SWMarket.NonContinuousMetering. 
Indekset er først med i 2016.09, men kan indtil da oprettes med følgende script: 

 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_SwieSearch] ON 
[SWMarket].[NonContinuousMetering] 

( 

                             [MeteringPointId] ASC, 

                             [CompanyId] ASC, 

                             [End] ASC 

) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = 
OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

 

Lidt om performance i SWIE: 

I Sonlincs eget testmiljø er der med disse ændringer - sammen med en justering af antal tråde 
via bchec-kode - opnået en gennemsnitlig fordobling af antallet af installationer behandlet per 
time i SWIE.  

 

I vores testmiljø er det således konstateret, at der kan opnås en bedre performance ved at køre 
to til tre tråde per kerne på den server, som afvikler SWIE. Den tidligere anbefaling var en tråd 
per kerne, denne anbefaling ændres hermed.  

 

Opsætning af antal tråde per kørsel sker med bchec-koden SWIE, MULTITREADING, 0 med 
ønsket antal tråde i kr/pct. Bemærk, at hvert RAFR01-job anvender det opsatte antal tråde, så 
to sideløbende kørsler bruger dermed dobbelt så mange tråde til sammen og man kan dermed 
tappe serveren for ressourcer og dermed reducere performance. 

 

Antal tråde skal opsættes per firma.  
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Der bør være minimum 0,5GB RAM til rådighed per kerne, så længe der køres med 2-3 tråde 
per kerne.  

 

Performance på SWIE er afhængig af diverse bchec-opsætninger, opsatte licenser som 
aktiverer eller de-aktiverer beregningselementer, samt øvrige processer der trækker på 
setup’ets disk, CPU, netværk og den bagvedliggende SQL server. Det er derfor svært at 
opsætte en regel for hvor mange installationer, som SWIE skal kunne behandle i timen. En 
hovedregel er gennemsnitlig 1 sekund per alm forbrugsinstallation uden tidserieforbrug (dvs 
3600 per time per tråd), 3 sekunder for en alm timeafregnet installation (dvs 1200 per time per 
tråd) og gennemsnitlig 8 sekunder for en nettoafregnet installation (400 i timen per tråd). Det er 
ikke en beregningshastighed som Sonlinc kan garantere pga de mange forskellige parametre, 
men det er den performance der generelt forventes ved større bundter, hvor caching af feks 
fordelingskurver og bchec-opsætninger mm kan give fuld effekt. 

 

Sag 121493 

Der er lagt ændring ind i SWIE, så den kan håndtere skift af afregningsform og 
nettoafregningsgruppe, således at et tælleværk kan skifte målepunktstype. Håndtering af 
aflæsninger er samtidig ændret, således der ikke læses aflæsninger så langt tilbage i tid. 

 

 


