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HOTFIX-FRIGIVELSE 

28. DECEMBER 2016 KL 11:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2016-12-22 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2016-12-22 1.0a JNI Lagt sagsnumre ind 

2016-12-28 1.1 LOP Opdateret versionsoversigt 

2016-12-28 1.2 LOP Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Invoice 
Engine 

2.21a x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.11 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Invoice Engine 2.21.733.2486 2.21.733.2486 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

123166 Effektberegning Tyskland forkert pga manglende opd. af ÅTD 159 x 

123651 Leverandørkontrakter skal slutdateres ved flytning 159 x 

124421 Nettoafregning gruppe 6  rettelser til swie 159 x 

124621 E17 nulforbrugsaflæsninger selvom der er forskellige stand 159 x 

124801 Inaktivering af forbrugere ved normal opgørelse 159 x 

124826 Inst. kan beregnes via aopg/loop, men ikke via rafr01/prod 159 x 

4 HotFix-notes 

Sagsnummer 123166 - Effektberegning Tyskland forkert pga manglende opd. af ÅTD (EL, 
Tyskland, Leistung, målerskifte) 

Der er ændret i logikken til opdatering af forbrug ÅTD, da målerskifte ikke blev behandlet 
korrekt. 

Sagsnummer 123651 - Leverandørkontrakter skal slutdateres ved flytning (EL, DK – 
engrosmodel, fraflytning og leveranceophør) 

SWIE sætter tildato på leverandørkontrakter ved slutopgørelse ved fraflytning og 
leveranceophør. 

Ved kreditering opdateres tildato på kontrakttilknytninger tilbage til den værdi som de havde før 
slutopgørelsen. 

Sagsnummer 124421 - Nettoafregning gruppe 6  rettelser til swie (EL, DK – engrosmodel) 

SWIE er ændret ved beregning af nettoafregningsgruppe 6 henover EM cutover således: 

 Forbrug og produktion i perioden til og med 2016-03-31 beregnes ved at tage stand på 
D06 og D07 på opgørelsestidspunktet minus tidserie forbrug efter 2016-04-01. 
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 AEL linjer før og efter 2016-04-01  lægges sammen således der kun præsenteres et 
sæt af AEL per tælleværk 

 Nettoafregningsgruppe gemmes i AGIRDEKSTRA linje med typen NETTO 

Ændringerne har været grundlag for nogle af de layoutændringer der er medtaget i release 
2016.12 i rafr69v4 layoutet 

Sagsnummer 124621 - E17 nulforbrugsaflæsninger selvom der er forskellige stand (EL, 
DK – engrosmodel) 

Der lagt en kontrol ind i SWIE, således afregning bliver stoppet, hvis der i aflæsninger er en 
stand, der er forskellig fra sidste stand, men forbruget er nul. Kontrollen udføres på tælleværker 
tilknyttet E17 målepunkt ved opgørelse. Teksten i Informationsjournal er (eksempel): 
Forsyningsart EL: Fejl i aflæsning. Aflæsning uden forbrug men stande er forskellige. 2016-09-
01-2016-11-29.   

Sagsnummer 124801 - Inaktivering af forbrugere ved normal opgørelse (EL, DK – 
engrosmodel) 

Symptom beskrivelse: 

Beregningen er korrekt, men fejlen medfører forkerte opdateringer på forbruger og 
kontrakttilknytninger til leverandørkontrakter. En forbruger sættes inaktiv og får 
opgørelsesdatoen som fraflytningsdato efter en ren opgørelse og der sættes samme dato i 
tildato på kontrakttilknytningerne. 

Årsag 

Forkert opdatering opstår, da SWIE fejlfortolker en AMPOP dato, der ligger dagen efter 
opgørelsesdatoen. I denne situation får den ikke hentet gln-nummer fra den nye AMPOP dato 
med over i logikken, som beslutter hvorvidt der er tale om en slutopgørelse eller ej.  

Ændringen 

SWIE henter GLN fra næste AMPOP dato, således fejlfortolkning undgås. Der er kun ændret i 
SWIE. 

Fejlens opståen 

Der kan være sket fejlopdateringer fra og med 2016.08, da der i denne release blev indført at 
forbrugeren skulle inaktiveres ved slutopgørelse iht leveranceforhold på AMPOP. Dette gælder 
opdatering af fraflytningsdato og status på forbruger. 

Opdatering af tildato på kontrakttilknytning er indført fra 2016.11. 

Datarettelse: 

Følgende SQL udsøger og kan rette op på data. Bemærk, der er en usikkerhed i at opdatere 
tildato på kontrakttilknytninger, som inden beregning ”tilfældigvis” kunne have en tildato 
svarende til opgørelsesdatoen. Derfor bør listen gennemgås inden opdatering udføres. Såfremt 
enkelte installationer ikke skal opdateres på tildatoen på kontrakttilknytninger, så bør man 
kontakte Sonlincs support, for at få hjælp til opdateringen. 

I så fald eller såfremt man ikke selv vil udføre udsøgning og opdatering kan Sonlincs support 
kontaktes på support@sonlinc.dk. 

--Udsøger forbrugere som 
-- * er der sidste forbruger på installationen 
-- * som har fået sat fraflytningsdato 
-- * der ligger en AMPOP dato dagen efter fraflytningsdatoen med gln (dvs vi har stadig 
leverancen) 
-- * er inaktiv i henhold til status2n 
 
-- Udsøg et installationsnummer eller et installationsnummer interval 
declare @instnrfra as float = 1; 
declare @instnrtil as float = 99999999999; 
-- Angiv firmanummer for udsøgning 
declare @firmanr as int = 512; 
-- Sæt til 1 hvis oprydning på de udsøgte forbrugere skal ske. Kræver at man er sikker på hvad 
man gør!!! 
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declare @opdater as int = 0; 
 
--Udsøgning sker her 
-------------------- 
declare @forb as table (instnr float, forbnr int, firmanr int, frafldato datetime, gln 
varchar(16), status2n int); 
 
insert into @forb (instnr, forbnr, firmanr, frafldato, gln, status2n) 
select distinct a.instnr, a.forbnr, a.firmanr, a.FRAFLDATO, c.suppliergln, a.status2n 
from   sonlinc.aford a with (nolock)  
join   sonlinc.agird b with (nolock) on a.instnr=b.instnr and a.firmanr=b.firmanr and 
a.frafldato=b.datotil and b.korttype=25 --and b.kortstatus is null 
join   sonlinc.installmpoint c with (nolock) on c.consumptionpointid=a.instnr and 
c.companyid=a.firmanr and c.EffectiveFromDate=dateadd(day, 1, a.frafldato) and 
isnull(c.suppliergln,'0') <> '0' 
where  a.firmanr=512 
and    a.frafldato > '2016-07-31' 
and    a.status2n=1 
and    a.forbnr = (select max(aa.forbnr) from sonlinc.aford aa with (nolock) where 
aa.instnr=a.instnr and aa.firmanr=a.firmanr) 
 
-- Lister udsøgte forbruger og kontraktrelationer 
------------------------------------------------- 
select * from @forb 
 
select b.*  
from @forb a 
join sonlinc.aforbkontr b on a.instnr=b.instnr and a.forbnr=b.FORBNR and a.firmanr=b.firmanr and 
b.tildato=a.frafldato 
 
-- Gennemfører opdatering på de listede forbrugere, såfremt @opdater=1 
if (@opdater=1) 
begin 
 
update b 
set status2n=null, FRAFLDATO=null 
from @forb a 
join sonlinc.aford b on a.instnr=b.instnr and a.forbnr=b.FORBNR and a.firmanr=b.firmanr 
 
update b 
set tildato=null 
from @forb a 
join sonlinc.aforbkontr b on a.instnr=b.instnr and a.forbnr=b.FORBNR and a.firmanr=b.firmanr and 
b.tildato=a.frafldato 
 
end 
Sagsnummer 124826 - Inst. kan beregnes via aopg/loop, men ikke via rafr01/prod (EL, DK 
– engrosmodel, nettoafregningsgruppe 6) 

Problemet kom til udtryk i, at en nettoafregningsgruppe 6 installation ikke kunne beregnes som 
opgørelse på tværs af overgangen til engrosmodellen 2016-04-01 ved en produktionskørsel. 
Ved kørsel som loop blev opgørelsen dog dannet. 

SWIE forsøgte i begge tilfælde, at udføre beregning af nyt anslået forbrug per 2016-03-31 i 
præ-engrosmodel logikken, da bestillingen ramte 2-tallet i regningsterminen. Beregningen kom 
til at mangle residualkurve – som den ”gamle” logik ville anvende til at periodisere aflæsninger. 
Specielt for loop kørsler er der en bestemmelse, der siger at denne fejlmeddelelse ignoreres og 
derfor blev beregningen gennemført i loop bestillingen.  

SWIE er ændret, således at nettoafregningsgruppe 6 installationer ikke medføre beregning af 
anslået forbrug pr 2016-03-31.  

SWIE er ligeledes ændret således at der ikke anmodes om stamdataopdatering til datahub 
version 1 i denne situation, når engroslicensen er sat. Denne ændring har også effekt på 
installationer, som ikke er nettoafregningsgruppe 6. Der er tale  om en mangel i den 
oprydning,der skulle være sket ifm implementering af datahub 2 (engrosmodel) logik i SWIE. 

 

 


