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HOTFIX-FRIGIVELSE 

20. DECEMBER 2016 KL 14:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2016-12-16 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2016-12-20 1.1 NEU Opdateret versionsoversigt 

2016-12-20 1.2 NEU Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Server 
Market Sync 

1.24b x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.11 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Server Market Sync 1.24.548.2327 1.24.548.2327 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

123134 Stop Priselement Sync'es ikke til AFORBKONTRAKT (EL) (LEV) 157 x 

124496 
Ændre aflæsningsfrekvens på D07 til default på mparti (EL) 
(NET 

155 
x 

 

 

4 HotFix-notes 

Sagsnummer 123134 – Stop Priselement Sync'es ikke til AFORBKONTRAKT (EL) (LEV) 

Der har været en fejl på synkronisering af stop af priselementer fra mmppris til altko. Fejlen er 
nu løst. 

Der køres test på oprydning i denne fejl i indeværende uge (uge 51) hos Eniig. Når værktøjet til 
oprydning godkendes, udsendes der nærmere information til alle andre selskaber ang. 
oprydning. Oprydningen bør udføres før årsafregning for at sikre der ikke afregnes på forkert 
datagrundlag. 

 

Sagsnummer 124496 - Ændre aflæsningsfrekvens på D07 til default på mparti (EL) (NET) 

I version 2016.11 blev default reglen gældende for aflæsningsfrekvens for D07 og D14 
målepunkter ændret til altid at være lig ”time”, jf. nyhed nr. 155 på Engrosmodel-Extranettet. 

Det er efter frigivelse blevet gjort klart igennem snakke med flere selskaber, samt Energinet, at 
D07 aflæsningsfrekvensen bør være ”kvarter”, med undtagelse af få nettoafregningsgrupper 
hvor aflæsningsfrekvensen MÅ være ”time”. På denne sag er rettelsen derfor ”tilbageført”, 
sådan at default igen er ”kvarter” i aflæsningsfrekvens på D07. Der er desuden indført en ny 
rettelse som medfører at feltet ”aflæsningfrekvens” ikke længere vedligeholdes af Sync, men 
kun sættes når et målepunkt oprettes fa bunden via ampop. Det betyder at man kan vælge det 
man vil i feltet, uden at det i fremtiden overskrives. 

 


