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HOTFIX-FRIGIVELSE 

05. JANUAR 2017 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2017-01-02 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2017-01-03 1.1 NEU Komponent og sager tilføjet 

2017-01-05 1.2 NEU Opdateret versionsoversigt 

2017-01-05 1.3 NEU Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Billing 
Client 

15.19b x x x x 

SonWin Billing 
Server 

1.33c x x x x 

SonWin Invoice 
Engine 

2.21b x x x x 

SonWin Internet 
WS 

2.45b x x x x 

SonWin Server 
NetsXML 

2.33c x x x x 

SonWin Server 
Invoice Renderer 

1.9b x x x x 

SonWin Server 
Market Server 

1.26b x x x x 

SonWin Server 
Market 
Communicator 

1.26b x x x x 

SonWin Server 
Market Sync 

1.24c x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.12 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Billing Client 15.19.868.24602 15.19.868.24602 

SonWin Billing Server 1.33.848.767 1.33.848.767 

SonWin Invoice Engine 2.21.734.2494 2.21.734.2494 

SonWin Internet WS 2.45.335.1791 2.45.335.1791 

SonWin Server NetsXML 2.33.460.926 2.33.460.926 

SonWin Server Invoice Renderer 1.9.175.128 1.9.175.128 

SonWin Server Market Server 1.26.505.3703 1.26.505.3703 

SonWin Server Market Communicator 1.26.505.3703 1.26.505.3703 

SonWin Server Market Sync 1.24.553.2343 1.24.553.2343 
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3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

121113 

 
Auto behandling på gamle fejl når der gensync’es forbrug 160 

x 

122572 
 

DGF modul mangler at synce netkontrakter 160 x 

122841 

 
Diverse fejl i stylesheet 160 

x 

123579 

 
aggregerede engrosdata overføres ikke alle til tidserier. 160 

x 

123671 
 

Potentiel godtgørelse skal vises korrekt selvom med elvarme 160 x 

123771 
 

Fejlrapport i Tbemk 160 x 

123914 
 

Visningsfejl potentiel godgørelse på regning 160 x 

124136 
 

Udløsning af Lån ikke muligt 160 x 

124309 
 

Fejl på flyt restgæld på aafdr pga. cpr har fået xxxx til  160 x 

124437 

 
Elvarme skal indlæses direkte til mkunde ved leverancestart 160 

x 

124493 
 

Fejl aafdr flyt af lån til ny aftale 160 x 

124582 
 

Optimering af beregningshastighed 160 x 

124678 
 

EF - RAFR20 ROKERING NET 2016.11 virker ikke 160 x 

124683 

 
CPR-nr. kan ikke gemmes på mkunde 160 

x 

124785 

 
Reg af kontrol-aflæsning på ATLV ej spærre for forbrug 160 

x 

124799 

 
Sync fejl fra Mforbtaller til atlv 160 

x 

124865 
 

Gennemsnitspris skal aldrig vises for nettoafregningsgruppe 160 
x 

124891 
 

abemk kan ikke åbnes 160 x 

124951 
 

RAFR01 tvunget til SWIE ved prod/loop/lev/spec 160 x 
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Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

124954 
 

Momsberegning fejler ved beregning af engrosydelser (gebyrer 160 x 

124966 

 
kan ikke flytte restgæld til ny afdragsordning 160 

x 

124997 
 

NETTO-måler kan ikke oprettes vha. gensync på mforbtaller 160 
x 

125008 
 

RAFR35 CRASHER 69 x på 1t - 2844 af 22.000 indæst 160 
x 

123866 ABEHKOR indeholde samme forbrug flere gange  160 x 

4 HotFix-notes 

Sagsnr 122572 (SonWin Market Sync Service) 
Med bchec-kode DGFNETAREA, MAPPER angives netområde fra målepunkt ID som der ikke 
modtages prislister på i KodeN og i KrPct angives det netomåde, der skal anvendes i stedet for.  

Denne bchec-kode kan anvendes til at hjælpe pristilknytninger igennem inden korrekt 
netområde er opdateret på MMP og syncen derfor vælger at trække netområde ud af målepunkt 
ID'et. 

Bchec-koden bør således oprettes for alle de sammenlagte netområder hvor der findes 
målepunktID med gammelt netområde i position 8-10. 

Det er også ændret således, at der tages højde for flere målepunkt ID’er på samme installation. 
Dette lukker op for, at det er muligt at have samme pris ID på samme installation dog kun når 
det er forskellige målepunkts ID, som pris ID’et er tilknyttet. 

 
Sagsnr 124582, 124908, 123223 (SWIE) 
SE performance analyse og ændringer, samt elvarme på skabelonafregnede 

o Antal enheder til normal elafgift ved elvarme for skabelonafregnede beregnes 
altid i SWIE baseret på E17 og evt D06 ved elvarme for skabelonafregnede 
kunder. Dvs D14 tidserien anvendes ikke – heller ikke ved opgørelse. 

o D14 startdato på AMPOP anvendes dog ved opstart af elvarme i SWIE til at 
beregne andel af 4000 kwh 

o Optimering af tidserie håndtering – undgå dannelse af for mange instanser af 
time value, optimer af opslag i SetValues loop 

o Sammenlægning af inserts og updates i SWIE – færre tilgange til databasen 
under beregning 

 

 

Sagsnr 124951 (SWIE) 
For at sikre, at et RAFR01 job ikke fejler i den gamle afregningsmotor, så tvinges bestillingen 
altid til at ramme SWIE ved prod/loop/spec og lev kørsler. Rettelse er kun foretaget i rafr01 
bestillingsbillede. 

 

Sagsnr 124954 (SWIE) 
Gebyrlinjen bliver forkert markeret med delnr 0, da der på datoen for gebyret ikke afregnes 
normal leverandørkontrakt. Da SWIE ikke forventer moms på delnr 0, smider den en 
Momsberegning kan ikke placere moms. Rettelsen medfører, at gebyrer, der ligger uden normal 
afregningsperiode, altid får delnr efter den leverandør (EL), der afregnes først på en faktura. 
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Sagsnr. 124437 - Elvarme skal indlæses direkte til mkunde ved leverancestart (EL) (LEV) 
Problem: Når der laves leverandørskifte eller tilflytning på målepunkter, som har elvarme i 
forvejen, modtages kundestamdata herom. Det indlæses i mkontrol, og skal indtastes manuelt 
på mkunde. Pga. valideringsregler, som ikke kan overholdes, når elvarme har eksisteret i 
længere tid, kan dette ikke gemmes på mkunde, som det bør.  

Løsning: I forbindelse med leveranceskift modtages der stamdata med information om elvarme. 
Dette er nu lavet til automatisk at blive indlæst så kunderne ikke længere selv skal gøre det 
manuelt. Det påvirker BRS-001, BRS-009 og BRS-043. 

 

Sagsnr. 124799 - Sync fejl fra Mforbtaller til atlv (EL) (LEV) 
Problem: Ved flytteaflæsninger kommer der (i nogle tilfælde) fejlagtigt dobbelt aflæsninger i atlv; 
både en opsat stand og den faktiske flytteaflæsning – begge på samme pr.dato. I Mforbtaller er 
der kun den rigtige flytteaflæsning. 

Løsning: Det er konstateret, at der ved flytninger, hvor man modtager både en BRS-019 og en 
BRS-020, kan ske det, at BRS-019 synces først og dermed skaber en OPSAT stand, som 
efterfølgende ikke bliver overskrevet af BRS-020 forbruget. I stedet ligger der så en 
dobbeltaflæsning på flyttedatoen. Dette er nu blevet rettet så OPSAT stand fra BRS-019 
efterfølgende vil blive helt overskrevet af en evt. efterfølgende BRS-020 forbrugsopgørelse på 
samme dato. 

 

Sagsnr. 123579 - aggregerede engrosdata overføres ikke alle til tidserier (EL) (NET / LEV) 
Problem: Modtagne aggregerede engrosdata overføres ikke alle til tidserier. Det gælder alle 
Elafgifter, alle abonnementer og alle gebyrer på dagsniveau, dv. alle data der overføres til 
tidserienr 7. Se Extranettet for mere information. 

Løsning: Der er blevet fundet end fejl i Market Server mht. konvertering mellem UTC og lokaltid 
ifm. modtagelse af dagsopløste engrosydelser for en periode, der strækker sig over et skift 
mellem sommer- og vintertid. Dette gjorde efterfølgende, at nogle af de kvartersværdier Syncen 
forsøgte at indsætte ikke havde korrekt datotid. Fejlen er rettet. 

 

Sagsnr. 121113 – Auto behandling på gamle fejl når der gensync’es forbrug (EL) (LEV) 
Sync'en sætter nu 'auto håndteret' på de gamle fejl der relaterer sig til den aflæsning der enten 
er gået godt eller fejlet. 

 

Sagsnr. 123866 - ABEHKOR indeholde samme forbrug flere gange (EL) (LEV) 
Problem: Uhensigtsmæssigt at samme forbrug synces flere gange og dermed ligger i abehkor 
flere gange som 0-korrektioner. Giver som regel problemer når installation skal afregnes, så det 
vil være optimalt, hvis de slet ikke synces til atlv, HVIS samme forbrug findes i forvejen. 

Løsning: Rettelsen i 2016.10 håndterede kun 0-korrektioner for forbrugsopgørelser (BRS-020), 
ikke for stande ved BRS-019.  

Markedsserver er nu tilrettet således, at hvis der modtages korrektioner til BRS-019, hvor 
standen ikke har ændret sig, så bliver disse ignoreret. Ligeledes er sync'en tilrettet således at 0-
korrektioner på stande ignoreres. 

 

Sagsnr. 124683 - CPR-nr. kan ikke gemmes på mkunde (EL) (LEV) 
Problem: Der kan ikke afsendes levskifte på nye kunder, da cpr.nr. ikke kan gemmes på 
mkunde. Når man trykker på gem, forsvinder cpr.nr. igen, og levskiftet fejler pga. manglende 
cpr.nr. 
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Løsning: Pga. den måde et CPRnr valideres på, opdateres det anderledes end de andre felter i 
mkunde. Dette gjorde at evt. ændringer i feltet kun kom med, hvis feltet mistede input fokus før 
der blev trykket gem. Det er nu rettet. 

 

Sagsnr. 124997 - NETTO-måler kan ikke oprettes vha. gensync på mforbtaller (EL) (LEV) 
Problem: NETTO-måler kan ikke oprettes vha. gensync på mforbtaller i alle tilfælde 

Løsning: Årsagen er, at MFORBTALLER GenSync kun virkede for nettoafregningsgruppe 4 
eller 6. Afregningsgruppe 0, 1, 2 og 5 blev ignoreret. Dette er nu løst. 

 

Sagsnr. 124785 - Reg af kontrol-aflæsning på ATLV ej spærre for forbrug (EL) (LEV) 
Problem: Registrering af kontrol-aflæsning på ATLV må IKKE spærre for sync af næste forbrug 
fra mforbtaller.  

Løsning: Sync'en er tilrettet således at '3' og 'KONTR' aflæsninger bliver overskrevet, hvis der 
modtages forbrug for leverandøren fra EnergiNet.dk, hvis perioden matcher kontrol 
aflæsningen. 

 

Sagsnr. 123671 - Potentiel godtgørelse skal vises korrekt med elvarme (Rafr69_V5) 
Problem: Potentiel godtgørelse for elvarme kunne ikke vises i Rafr69_V5 da informationen 
manglede i Xml-ekstraktet  

Løsning: Xml-ekstrakt er opdateret og indeholder nu information om potentiel reduceret elafgift 
p.g.a. elvarme 

 

Sagsnr. 123914 – S1611-3078 Visningsfejl potentiel godgørelse på regning (Rafr69_V4) 
Problem: Den negative reducerede el-afgift fratrækkes blev lagt til i stedet for at blive trukket fra, 
hvilket medførte det forkerte viste antal i ”Potentiel godtgørelse” blokken. 

Løsning: Den negative reducerede el-afgift fratrækkes nu korrekt. 

 

Sagsnr. 123771 – Fejlrapport i Tbemk (Tbemk) 
Problem: TBemk åbnede med en fejl ”Incorrect syntax near ’.714’.  

Løsning: Fejlen er rettet og TBemk fungerer som forventet  

 

Sagsnr. 124136, 124966, 124309, 124493 Runtime error på aafdr (aafdr) 
Problem: aafdr fejlede med en fejl ”Runtime error ’438’ ved forsøg på flytning af lån. 

Løsning: Fejlen er rettet og aafdr fungerer som forventet  

 

Sagsnr. 124891 – Abemk kan ikke åbnes (Abemk) 
Problem:  ABemk åbnede med en fejl ”Arithemtic operation resulted in an owerflow… når 
Installationsnummer overstiger en bestemt størrelse.  

Løsning: Fejlen er rettet og Abemk fungerer som forventet.  

 

Sagsnr. 124865 – Gennemsnitspris skal aldrig vises for nettoafregningsgruppe 
(Rafr69_V4) 
Problem:  Gennemsnitsprisen for nettoafregningsgrupper blev vist på fakturaen. Dette var en 
fejl.   

Løsning: Fejlen er rettet og gennemsnitspris vises ikke længere på fakturaen.  
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Sagsnr. 124678 EF - RAFR20 ROKERING NET 2016.11 virker ikke (Rafr20) 
Problem: I forbindelse med 1/4-2016 konvertering er Rokeringsmåneder blevet nulstillet og der 
blev i forbindelse med Rafr20 kørsel udsøgt i ”Aflæsning” efter tal i måned. 

Løsning: Fejlen er rettet således, at der nu udsøges korrekt i rokeringsmåned. Der foreligger et 
oprydningsarbejde i kundedatabaserne, således, at de relevante nustillede rokeringsmåneder 
sættes til 2. Hvis der ønskes konsulenthjælp til opgaven skal Driftssupporten kontaktes.  

 

Sagsnr. 125008 - RAFR35 CRASHER 69 x på 1t - 2844 af 22.000 indæst (Rafr35) 

Problem: SonWin Billing server chrasher ved Rafr35 kørsel på store aflæsningsbunder grundet 
deadlock 

Løsning: Fejlen med deadlock er rettet.  

 

 


