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HOTFIX-FRIGIVELSE 

11. NOVEMBER 2016 KL 12:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2016-11-09 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2016-11-11 1.1 NEU Opdateret versionsoversigt 

2016-11-11 1.2 NEU Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Billing 
Client 

15.18a x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.10 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Billing Client 15.18.804.24445 15.18.804.24445 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

118367 Fakturering via approjektny 148 Ja 

123458 Kritisk fejl i test af version 2016.10 ang. CPR nummer 148 Ja 

123538 Kan ikke oprette i aafdr efter opdatering 2016.10 148 Ja 

 

 

4 HotFix-notes 

Sagsnr : 118367 - Fakturering via approjektny. 

Det er ikke meningen, der skal oprettes en tom fakturalinje for hvert underprojekt (underprojekt 
= "fællesfaktura") under et hovedprojekt (hovedprojekt = "hovedfaktura"). Approjektny vil prøve 
at indsætte denne tomme linje i fakturaudskrivelsen og på approjektny's billede.  

Dette bliver der i rettelsen (denne sag 118367) taget hensyn til, således at approjektny nu kan 
håndtere tomme fakturalinjer fra underprojekter (bliver ignoreret). 

 

123458: Kritisk fejl i test af version 2016.10 ang. CPR nummer 

Når man havde åbnet et skærmbillede fx akunde og forespurgt på en kunde blev CPR-
nummeret vist. Blev der derefter forespurgt på en ny kunde blev denne kundens CPR-nummer 
ikke vist, hvilket medfører at CPR-nummeret fjernes hvis der trykkes på gem. 

Det er rettet således at CPR-nummeret vises korrekt selv om skærmbilledet ikke lukkes. 
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123538: kan ikke oprette i aafdr efter opdatering 2016.10 

Hvis man i akont har forespurgt på installation 100, forbruger 2, underdebitor 1 og brugeren 
vælger at der skal oprettes en henstandsordning åbnes skærmbilledet aafdr. 

Når skærmbilledet aafdr åbnes er der byttet rundt på forbruger og underdebitor – Resultatet er 
at hvis brugeres trykker opret vil dette ske på installation 100, forbruger 1, underdebitor 2. I de 
fleste tilfælde vil brugeren blive gjort opmærksom på at forbruger/underdebitor ikke findes, men 
i enkelte tilfælde vil der desværre en match og oprettelsen vil blive accepteret. 

Dette er rettet.  

 

 

 


