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HOTFIX-FRIGIVELSE 

11. JANUAR 2017 KL 16:00  

 

Dato Version Forfatter Handling 

2017-01-10 1.0 NEU Frigivelse af dokumentet 

2017-01-11 1.2 NEU Opdateret versionsoversigt 

2017-01-11 1.3 NEU Hotfix frigivet 
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1 Komponentoversigt 

MSI Branch ID Udvikling 
færdig 

MSI-testet Frigivet Testmiljø 
opdateret 

SonWin Server 
Market Sync 

1.24d x x x x 

 

2 Versionsoversigt 

 2016.12 - HotFix 

MSI Net Lev 

SonWin Server Market Sync 1.24.554.2364 1.24.554.2364 

 

 

 

3 Sagsnr 

Sagsnr Tekst Hotfix# 
Med i 
HotFix 

125051 Sync kan ikke finde autooprettet NETTO måler 162 x 

125140 Reg af kontrol-aflæsning på ATLV ej spærre for forbrug 162 X 

125218 Gensync af tidsserier skaber dubletter i EDI til DataHub 162 x 

4 HotFix-notes 

Sagsnr. 125218 - Gensync af tidsserier skaber dubletter i EDI til DataHub 

Problem: Når en "hullerlog" rykker modtages fra DataHub forsøges automatisk gensync af 
tidsseriedata, hvis det findes. Dette skaber problemer med visse målepunkter, der sender 2-3 
kopier af samme døgn, hvilket afvises af DH. 

Løsning: Der er blevet fundet en fejl i syncen ifm. den automatiske genbestilling af tidsserier, 
hvis den BATIDSNR, der matcher målepunktsID, har flere aktive pr. datoer på Historik fanen. I 
dette tilfælde sendes det samme tidsseriedøgn én gang for hver aktiv pr. dato. Disse ender med 
stor sandsynlighed i samme EDI til DataHubben, der så efterfølgende afviser dem. Denne fejl er 
nu rettet, så der altid kun sendes ét enkelt tidsseriedøgn pr. anmodet målepunktsID uanset 
aktive pr. datoer. 

Sagsnr. 125051 – Sync kan ikke finde autooprettet NETTO måler 

Problem: Sync kan ikke finde autooprettet NETTO måler til registrering af forbrug modtaget pr. 
31/3 og 31/12. Forbrug strander i MFEJL med denne besked: [SyncToken: fb806e81-0d14-
4994-93a6-2840505133a6, Status: Retry] Målepunktet 571313115101110353 for AMPOP har 
ikke tællerværk og/eller måler opsat - forsøger push af stand/aflæsning igen senere 

Løsning: Fejlen var i sync'en. Den forventede en AMPOP record på datoen eller før, men det er 
der ikke før 1/4 2016. 
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Hvis der modtages NETTO forbrug fra før 1/4 2016, så bruges AMPOP record'en fra 1/4 2016 til 
at matche om E17 er korrekt, og efterfølgende opdatere efter måler- og tælleværksoprettelse 

 

Forbrug, om det er før eller efter 1/4 2016, så bliver det indlæst på NETTO måler/tælleværk 
som er blevet autooprettet af sync'en 

Sagsnr. 125140 – Reg af kontrol-aflæsning på ATLV ej spærre for forbrug 

Problem: Den eksisterende kontrolaflæsningen bliver overskrevet af EDI beskeden, det må den 
ikke, den skal ikke overskrives, men bare ignoreres - den nye skal sættes ind ved siden af 

Løsning: Ved modtagelse af forbrug hos leverandøren bliver kontrolaflæsninger ignoreret, og 
forbrugsopgørelser for samme perioder som kontrolaflæsninger bliver indlæst på ATLV. 

Efter indlæsning vil der nu være 2 linjer med samme DATO, en for forbrugsopgørelsen EDI og 
den gamle kontrolaflæsning 3/KONTR 


