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1 Forord 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af de generelle nyudviklinger, som er leveret til: 

 SonWin Billing Server 

 SonWin Billing Client 

 SonWin Invoice Engine, SWIE 

 SonWin Server Invoice Renderer, SWIR 

 SonWin Server NetsComm, SNEX 

 SonWin Server NetsXML 

 SonWin Server Customer Consumption Point Search, AWK 

 SonWin Server Customer Search, AWK 

 SonWin Server CustomerService Flows, AWK 

 SonWin Market Server 

 SonWin Server Market Sync 

 SonWin Market Communicator 

 SonWin Server Market Server, Engrosmodel 

 SonWin Server Market Communicator, Engrosmodel 

 SonWin XMLBasis  

 SonWin Host 

 SonWin Host Client 
 

Fra release 2016.07 til og med release 2016.08. 

2 Debitorstyring og Kundeservice 

Sagsnummer 119595 : Rapport til prisvarslinger el 

Der er lavet en ny rapport til at kunne levere de nødvendige data for prisvarslinger på 

gennemfaktureringskontrakter på el. 

Rapporten hedder rafr185, se hjælp for yderligere. 

 

Sagsnummer 93714 – listevisning i arykops 

I henhold til Erfa-tilbud er der lavet en ny listevisning til opsætningerne i arykops.  
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De nye muligheder er beskrevet nærmere i F1.  

Sagsnummer 118106 – Unknown skal være valg mulighed på Flowtype / AOPFF 

Det er nu muligt at vælge ”Unknown” som mulighed ved valg af flowtype i aopff.  

Sagsnummer 114974 – AWK åbnes ikke automatisk ved ”Vis i awk” fra AOPFF 

Knappen ”Vis i awk” i aopff åbner nu awk -  før opdateredes den valgte linje i aopff. 

Sagsnummer 120794 – flow markeret som gennemført selvom en action er fejlet 

Når en action i et flow stopper med en exception fx timeout, så markeres flowet ikke længere 

som udført men som fejlet. 

Sagsnummer 121239 – Flytteflow går i stå efter modtagelse af aflæsning 

På flytteflows, hvor kundens perdato er forskellige fra flytind dato, gik flytteflowet i stå efter 

modtagelsen af en aflæsning. Det er nu rettet. 

Sagsnummer 118081 – rafr30 / velkomstbrev på aforb på leverandørsiden 

Der er lavet en tilretning, så den nye forbruger ved et tilflytningsflow får check i ”Velkommen” på 

aforb, hvis kunden ikke har check i 'IntetVelkomstbrev' eller der i AWK'en er sat check i ”Ret”. 

Sagsnummer 87103 – Tilpasning af visningsregler 

Skærmbillederne aprodukt, aproduktadm og bakontr er rettet til således, at felterne "Forside 

rækkefølge", "Bagside rækkefølge", "FS. Visningsregel" og "Bs. Visningsregel" har samme navn 

som i apris. 

Se. evt skærmbillederne nedenfor.  
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3 Afregning og fakturalayout 

3.1 Billing Server 

Sagsnummer 119263 – minimumsafgifter til OIOXML - OIOUBL 

Der er i release 08 inkluderet funktionalitet for at få vist minimumsafgift i note-elementet. 

Løsningen er bchec-styret, og skal derfor tilvælges. Det kan vælges at få vist minimumsafgiften 

kun for opgørelse eller få vist summeret både for opgørelse og aconto – tidligere opkrævet. 

Teksten foran beløbet opsættes i bchec, og der kan også tilvælges en note-separator *MIN*. 

Trimninger til løsningen findes i F1 hjælpen for rafr126, OIOXML – elektronisk regning. 

Sagsnummer 120489 Ny OIOUBL 2.02 Schematron – version 1.8.0 

Det er undersøgt og testet, at OIOUBL filer dannet med rafr126 valideres med 

Digitaliseringsstyrelsens nye OIOUBL Schematron gældende fra 15.09.2016 (version 1.8.0). 

Rafr126 F1 hjælp er opdateret, således at den også linker til Digitaliseringsstyrelsens nye 

OIOUBL Online Validatore. 
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3.2 SWIR 

Sagsnummer 120958 – Print af faktura via SWIR og SonWin Printserver 

Ved rendering af faktura blev versionsnr. ikke tidligere talt op. Dette resulterede i, at der ved 

genudskrift blev faktura printet x antal gange som faktura var renderet. Dette er nu rettet 

således, at versionsnr bliver talt op og faktura – derfor bliver kun nyeste version printet. 

Sagsnummer 120630 – rafr69_v4 og SWIR med girokort  

For kunder, der anvender rafr69_v4 og SWIR: 

For at faktura, som ikke opkræves via BS/LS, kan renderes med girokort, er der rettet i 

fakturalayout rafr69_v4. 

Når bchec sættes, vil faktura, som ikke opkræves via BS/LS, i agirr og ved rendering få girokort 

for de typer, som sættes i bchec.  

Bchec: 

rafr69_V4, SWIRGIROKORT, i tekst skrives ALLE, for alle fik, EMAIL,OIO for de andre typer 

man kan ønske sig. 

Selskaber, som ikke anvender SWIR, skal IKKE sætte bchec. 

3.3 SNEX 

Sagsnummer 120702 – Snex flere bilag 

Ved tilkøb af modul – Snex flere bilag. For BS kørsel medtages og samles flere bilag for samme 

underdebitor med samme forfald. 

Her vil nu også medtages typer som OIO og BS+. Dog skal BS+ testes hos slutbruger, da bilag 

samles som tekst, og der vil ikke være en sluttotal lig med opkrævningsbeløb. 

4 Det Frie Marked 

Versionsmatrix ses på kundeområdet på www.sonlinc.dk.  

Angivelse af forsyningsart og rolle på sagerne: 

Rettelser til de nordiske markeder og Tyskland er angivet i særskilte afsnit.  

Rolleangivelser angives med følgende forkortelser: 

Balanceansvarlig : BAL 

Leverandør : LEV 

Netselskab : NET 

Distributionsselskab : NET 

Desuden angives hvilken forsyningsart rettelsen vedrører: 

EL  : Elkunder 

GAS : Gaskunder 

  

http://www.sonlinc.dk/
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4.1 Danmark - SonWin Billing / Engroskomponenter 

Sagsnummer: 119336 – Exception Perioden eksisterer allerede eller overlapper (EL) 

(LEV) 

Modtagelse af forbrug i brs-020. Når det fejlede i modtagelse, blev aftagenummeret ikke gemt til 

mfejl.  

Rettelse: mfejl er tilrettet, således at målepunktsid'et bliver gemt til udsøgning af fejl i Scenariet, 

hvor der er overlap i perioder. 

Sagsnummer: 102765 – Mmultiopg – udvidelse med anmodninger (EL) (NET /LEV) 

Jf. Erfa-tilbud på 102765, der indledningsvist er leveret med massefremsendelse af stamdata 

for hhv. netselskaber og leverandører, er nu udvidet med muligheden for at masseanmode om 

stamdata som hhv. elleverandør eller balanceansvarlig.  

Masseanmodningen sendes på de målepunkter, der er udsøgt – enten via valgmuligheder 

øverst i skærmbilledet eller ved indlæsning af CSV fil.  

De målepunkter, der anmodes på, vises i feltet til højre i skærmbilledet.  

 

Stamdata der returneres ved anmodning er: 

For leverandører:  

- Målepunktsstamdata 

- Kundestamdata (til kontrol) 

For netselskaber: 

- Målepunktsstamdata (til kontrol) 

- Kundestamdata 

  



 

8/37 

SONLINC A/S Copyright © 2016 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2016.08.docx 

Sag: 120985 

Sagsnummer: 109810 - Omformulering af valideringsfejl på mopg (EL) (LEV) 

Uhensigtsmæssig formulering ved valideringsfejl på mopg ved afsendelse af forslag til 

tællestand fra leverandøren.  

Rettelse: Fejlmeddelsen på mopg ved afsendelse af forslag til tællerstand, bliver nu indledt 

med en brugervenlig tekst efterfulgt af den tidligere kodebesked til fejlfinding og logning. 

Sagsnummer: 115631 - mkontrol - Massebehandling af "Stamdata til kontrol" – Fase 2 

(EL) (LEV) 

Dette er afsluttende fase 2 levering i Erfa-tilbud til mkontrol. Skærmbilledet anvendes til 

massekontrol af modtagne stamdata på leverandørsiden.  

Følgende er implementeret. 

1. Søgefeltet ”Behandlet status” skal som default have ”Ikke behandlet” valgt. Boksen, hvor 

man kan angive et målepunktsid, der skal markeres behandlet, er nu afsluttet, og vokser 

ikke, når man gør skærmbilledet bredere. 
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2. Stavefejl er rettet i drop-down for ”Årsagskode” 

 

3. Der er indsat counter, som fortæller antallet af linjer i resultat 
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4. Udsøgning af specifikke rækker i mlevskift og sikring af fortsat udvælgelse selvom sortering 

af kolonner ændres. Muligheden for at overføre fra mlevskift til mkontrol er implementeret. 

Brug knappen ”Overfør til mkontrol” på mlevskift, og og de afmarkede rækker overføres til 

mkontrol.  

 

 

Sagsnummer: 117897 - S1605-1008 kan ikke gemme skærmbilleder i paleteg (EL) 

(NET/LEV) 

Man kan ikke gemme mskærmbilleder ved opstart i paleteg. Det går fint med at sætte flueben 

og gemme, men skærmbillederne starter ikke op. Paleteg er de nye skærmbilleder til 

Engrosmodellen.  

Rettelse: Det er nu muligt at markere skærmbilleder til automatisk oplukning ved brugerens 

næste login til SonWin.  
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Sagsnummer: 118625 – Der modtages flowkuverter efter modtaget annullering (EL) 

(LEV) 

Der modtages kuverter i et flow hos leverandøren selvom hovedprocessen er annulleret.  

Rettelse: Der er lavet koderettelser, således at når der modtages beskeder af typen 

NotifyMasterDataMeteringPoint (E07) og NotifyMasterDataCharge (D07), så dannes der ikke et 

place-holder-flow, hvis hovedflow i mellemtiden er blevet annulleret. Derimod placerer 

beskeden sig ind på pladsen i det annullerede flow. Dette skulle håndtere timings-problemet. 

Sagsnummer: 119456 - Batsvis af engrosydelser mangler angivelse af netområde (EL) 

(NET/LEV) 

I hverken handels- eller netselskabet kan man ved tidsserievisning (batsvis) af modtagne 

engrosydelser ikke identificere, hvilket netområde elafgifterne hører til, og på total summer kan 

man slet ikke identificere netområdet. 

Dette betyder, at man reelt ikke knytte data til et netområde, og dermed anvende det i 

handelsselskabet. 

I netselskabet er det ikke et problem for NRGi, da netområde for NRGi’s vedkommende altid er 

det samme, men for handelselskabet er netområdet en vigtig parameter. Ligeledes er der andre 

netselskaber, der har flere netområder i databasen, og der vil de heller ikke kunne skelne disse. 

Rettelse: Nu vises en tidsseries franet - såfremt det er udfyldt - i batsvis ved fremsøgning. 

Sagsnummer: 119474 - Mforbtaller – udsøgning på ”ikke sync’ed” virker ikke korrekt 

(EL) (LEV) 

Ved undersøgelse af hvor mange aflæsninger der mangler at blive syncet fra mforbtaller til atlv, 

søges der uden målepunktsid på alle, som ikke er syncet og ignorer annulleringer. Ved opslag 

på atlv på enkelte målepunkter fra udsøgningen, kan det dog ses, at nogle målepunkter er 

syncet på trods af, at udsøgningen viste det modsatte. 

Rettelse: Når "sync status" blev brugt, så søgte den også i historik og ignorerede dem som var 

blevet sync'ed. Fejlen er nu rettet, således at den kun viser dem, som mangler at bliver sync'ed. 

Note: Er leveret i hotfix d. 18/7-2016. 

Sagsnummer: 119739 - Bladre i batsvis fungerer ikke som forventet (EL) (NET/LEV) 

Bladre-funktionen i batsvis fungerer ikke som forventet. Fx hvis man fremsøge en dag, så kan 

man ikke bladre frem og tilbage som forventet. 

Rettelse: Man kan nu bladre frem og tilbage som forventet på batsvis. 
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Sagsnummer: 104345 - BRS-011: Autotest mod E2E (EL) (NET/LEV) 

Der skal laves automatiseret test af BRS-011: Fejlagtige flytninger. 

Rettelse: Autotest af BRS-011 implementeret som E2E test. 

Sagsnummer: 105925 - BRS - 31-33 - Tarifversion markeres med farver i mpris(EL) 

(NET/LEV) 

Der skal implementeres farvekoder på mpris, så det er tilsvarende med, hvordan apris har 

fungeret. Det vil sige følgende beskrivelse:  

Tarifversion kladde = farve hvid. Tarifversion godkendt = farve grøn. Tarifversion ikke gældende 

eller ældre version = farve rød. 

Rettelse: Rettelserne er implementere, som beskrevet ovenfor. 

Sagsnummer: 107617 - MSTAMANMOD skærmbilledet  (nu = MMULTIOPG) (EL) 

(NET/LEV) 

Dataanmodning om hhv. målerstamdata og kundestamdata, skal implemeteres i MMULTIOPG 

/mstamanmod. 

Rettelse: Anmodning om stamdata er nu implementeret jf. produktbeskrivelsen. Der er tale om 

et nyt faneblad på MMULTIOPG for både netselskab og leverandør samt en ny batchjobtype til 

håndtering af masseanmodningen. Derudover er er processoren til RSM-023 blevet tilrettet for 

leverandører, så den autoopretter MMP, hvis der ikke findes noget på det pågældende 

målepunktsID i forvejen. 

Sagsnummer: 108308 - F1-hjælpen til mmultiopg (tilpasning til mstamsend) (EL) 

(NET/LEV) 

Der skal etableres en F1-hjælp til MMULTIOPG. 

Rettelse: F1-hjælpen til MMULTIOPG er etableret og implementeret. 

Sagsnummer: 109633 - Mangler på "suspenderede Målepunkter"-fanen på mregler ift 

PB (EL) (NET/LEV) 

På skærmbilledet mregler, under fanden ”Suspenderede målepunkter”, er der følgende 

mangler:  

 Der kan ikke indlæses målepunkter fra en fil 

 Med historik er ikke implementeret 

o Der vises blot et tomt datagridview under det datagridview som indeholder 

suspenderede målepunkter, uden historik 

 Med historik er ikke implementeret 

o Der vises et tomt datagridview, når der vælges slettede i dropdownmenuen 

Rettelse: Ovenstående mangler til mregler er blevet implementeret. 

  



 

13/37 

SONLINC A/S Copyright © 2016 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2016.08.docx 

Sag: 120985 

Sagsnummer: 112907 – Sikre, der er infobrev på alle relevante processer (EL) 

(NET/LEV) 

Det skal sikres, at der er infobrev på alle relevante processer i mflow. 

Leverandør: 

 432 E20 

 392 E03 

 E44 E06 

 E44 D07 

 392D30 

 392 E65/D21/D29 

 432 E66 

 E44 D31 

Netselskab 

 E58 E02 

 E58 D14 

Rettelse: Der kommer nu infobrev på for de angivne flows. E44 D07 er dog D01 D07. 

Sagsnummer: 114338 - M Skærmbillede Stop-knap til at stoppe udsøgning. (EL) 

(NET/LEV) 

Stop-knap mangler på følgende skærmbilleder: 

 msog - findes, men virker ikke 

 mhuller - findes, men virker ikke 

 mservice - findes, men virker ikke 

 mprislist - findes ikke 

 mflow - findes ikke 

 mfforslag - findes ikke 

 mlevskift - findes ikke 

Inspiration findes på mfejl - findes og virker.     

Rettelse: Stopknappen er udviklet som en usercontrol, og er lagt på ovenstående 

skærmbilleder. 

Sagsnummer: 114791 - mflow og komlog - Exception "object reference ..." (EL) 

(NET/LEV) 

Komlog og mflow kaster Exception, når en besked er på vej afsted, men ikke er sendt endnu. 

Rettelse: De nævnte exceptions bliver nu håndteret. 
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Sagsnummer: 114827 - Autotest: Sync-test skal være del af BRS-031,032,033 og 034 

(EL) (NET/LEV) 

BRS-031, BRS-032, BRS-033 og BRS-034 kører helt uden Sync i deres autotest. 

BRS-037 anvender Sync, men DGF-processoren er stubbet af, så autotesten bekræfter kun, at 

data når korrekt frem til dens snitflade. 

BRS-031, BRS-032, BRS-033 og BRS-034 skal stubbes af ligesom BRS-037. 

Rettelse: Det nævnte autotests er blevet tilpasset, så syncen også køres med stubprocessors. 

Sagsnummer: 115316 - Caching i sync af mparti (egen rolle) (EL) (NET/LEV) 

Der skal være caching i sync af mparti af aktører med hak i egen rolle. 

Gøres allerede ved tidsseriefremsendelse. 

Skal flyttes til processor og benyttes i alle relevante sync-tråde. 

Rettelse: Caching af egen rolle foretages nu i sync'en 

Sagsnummer: 115631 - Masse behandling af "Stamdata til kontrol" – Mkontrol Fase 2 

(EL) (NET/LEV) 

Del 2 af Erfa-tilbud på mkontrol, der indeholder de ændringer, der var specificeret til fase 2, og 

som er nævnt nedenfor. 

Rettelse:  

 Udvidelse af håndtering i skærmbillede så målepunktsstamdata også virker - herunder 

adskillelse af roller.  

 Mulighed for at acceptere og afvise "stamdata til kontrol". 

 Accept af en "stamdata til kontrol"  skal medføre overførsel til a-skærmbilleder 

(undtagelse er kontaktadresser som kun skal overføres til mkunde) 

 Udvidet udsøgningsmuligheder - herunder adskillelse af roller. 

Sagsnummer: 116249 - Kode der udleder netomr.udfra aftagenummer (EL) (NET/LEV) 

Der er fundet flere steder, hvor 8-10 karakter bruges til at udlede netområde. Der skal søges 

generelt ala : meteringPointId.Substring(7, 3). Netområdenr. på mmp skal altid bruges. 

Rettelse: Koden er blevet gennemgået for uhensigtsmæssig anvendelse af ovennævnte 

netområde-metodik, og det anvendes nu kun til testdata og som fallback-løsning, hvis 

netområdet ikke kan findes via MMP. 
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Sagsnummer: 116376 - Vi starter kundestamdata flow, når vi retter på ainst (EL) (LEV) 

Når vi rettet på vores Ejerkundenr på ainst/akunde så starter vi et flow (D15-E34). Flowet starter 

også, selvom  vi ikke har MADMSTAM til at stå til ”ingen opdatering” i mellem A til M og M til A 

(bort) set fra Wb access koden. 

Rettelse: Migrering havde kun lavet 'adresse 4' kontakten, og sync autooprettede aflæser, 

afbryder og valgkort med 'samme som MP'. Autooprettelsen af de 3 'nye' kontakter forårsagede 

beskedafsendelse til DataHub’en. 

Systemet tilrettet således, at hvis der autooprettes nye ”samme som MP” kontakter, og der 

ingen andre ændringer er, så bliver der ikke afsendt en besked til DataHub’en. 

Sagsnummer: 116415 - Forbedring/Fejlmelding af timeværdier på mflow (EL) 

(NET/LEV) 

Der var indsendt en beskrivelse af fejlmelding/forbedringsforslag til mflow vedrørende tidsserier 

på mflow for skabelonafregnede kunder med timedata.  

Rettelse: Visning af TIMESERIES_BATCH rækker i mflow, er nu flyttet til fanen Tidsserier, og 

viser kun rækker for det aktuelle aftagenr. 

Sagsnummer: 116974 - Beskedvisning i KOMLOG (mangel bekræftet) (EL) (NET/LEV) 

Man kan ikke se andre skærmbilleder, når der er en XML besked fra KOMLOG åben. 

Rettelse: Beskedvisningen er nu 'eget' vindue, det opfører sig som alle andre skærmbilleder, og 

brugeren kan navigere rundt i de andre skærmbilleder, og bruge info fra beskedvisningen. 

Sagsnummer: 118105 - Pristilknytninger fejler på nyoprettede Mp (EL) (NET/LEV) 

Modtagelse af pristilknytninger fejler, hvis de bliver tilknyttet for hurtigt efter, at ampop er blevet 

dannet. 

Rettelse: Der er nu implementeret kode der sikrer, at pristilknytninger først sendes efter at 

mmp’et er modtaget fra DH (E58 E02). 

Sagsnummer: 118113 - Forbrug beregnes ikke på atlv (EL) (NET/LEV) 

Ved godkendelse af tællerstand via mforslag, sync's tællerstanden korrekt til atlv, men forbruget 

beregnes ikke.Dette resulterer i, at mængden heller ikke sendes til DH. 

Rettelse: Godkendte tællerstand for fysiske skabelonafregnede forbrugsmålepunkter bliver nu 

gemt på ATLV/EVNTS med udregnet forbrug. 

Sagsnummer: 118181 - Stopstatus opdateres ikke korrekt på MMPPRIS(EL) (NET/LEV) 

Når man Godkender kladde og Sender til DH opdateres Stopstatus ikke tilsvarende. 

Rettelse: Rettet således, at stopstatus på gebyrer følger status. 
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Sagsnummer: 118503 - mmansync - viser ikke alle ved udsøgning på alle (EL) (NET) 

Problem ved udsøgning af alle målepunkter på MMANSYNC, hvor der kan mangle 

målepunkter, som kan findes ved specifik udsøgning af målepunktet. 

Rettelse: Fejl i udsøgning rettet. Hvis der var kundestamdata til manuel sync for elvarme (også 

gældende for alle andre typer), hvor pr.dato var ens, men målepunktsid og modtagetdato afveg 

(i dage), så ville den kun vise sidste record. 

Fx  

mpid 1, pr.dato 1/5, elvarme, modtaget 5/5 

mpid 2, pr.dato 1/5, elvarme, modtaget 6/5 

 

Her ville kun mpid 2 blive vist ved udsøgning uden filter. Hvis filter med målepunktsid blev brugt, 

kunne mpid 1 udsøges. 

Sagsnummer: 118517 - Kundestamdata fra M->A medfører ny sync på ainst (EL) (LEV) 

Der laves flytning på ny installation og ny kunde. Det medfører, at mmp, mkunde og ainst bliver 

oprettet ved godkendelse af flytningen.Webacceskoden modtages ved kundestamdata. Dette 

kundestamdata sync'es til Billing. Sync af dette kundestamdata medfører ny record på ainst. 

Eneste forskel er: 

Vejkode + kommunekode var før 0 --> bliver nu NULL 

Sal + sidedor var før NULL --> bliver nu "[blank]" 

Sted var før NULL --> bliver nu "[blank]" 

Rettelse: "[blank]" i markedet bliver til NULL i Billing, og omvendt. Vejkode og kommunekode, 

her bliver 0 eller NULL i Billing til "[blank]" i Markedet. 

Sagsnummer: 118699 - mrolle: Start og stop kan ikke være på samme dato - fejl (EL) 

(NET/LEV) 

Der er en kendt fejl i SW version 2016.04, at processen BRS011 Fejlagtig Flytning Genoptag 

leverance ikke fungerer i SonWin. 

Ved manuel anmodning i DataHub, og efterfølgende opdatering af mrolle ved ny F2 er der 

konflikt, som siger, at der er overlap på periode, og dagen efter giver hul i perioden. 

Derfor har Line på HP mødet 2016-05-27 sagt, at man manuelt i DataHub skal anmode og 

efterfølgende i sonWin skal opdatere mrolle ved opret ny F2. 

Her kommer der en datokonflikt, da den siger, at der er overlap på periode, og hvis man tager 

dagen efter, vil der vel være hul i perioden: 

Rettelse: Der er nu lavet koderettelse, således at der kan indtastes samme dato i slut på 

foregående periode og start i ny periode (så der ikke er hul i perioden). 

Note: Leveret som hotfix d. 17/8-2016. 
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Sagsnummer: 118761 - Skærmbillede - skabelonafregnet nettoafr. E17 værdier (EL) 

(NET/LEV) 

Nettoafregningsgruppe 4 og 6 kan være skabelonafregnet. Kravene til afsendelse af forbrug er 

ens, uanset om anlægget er manuelt eller fjernaflæst: 

 På de fysiske tælleværker (D06 og D07) skal indsendes en tællerstand (E66 D19) 

 På parent (E17), som jo er virtuelt, skal der sendes en forbrugsopgørelse (E66 D10) 

UDEN tællerstand (tagget må slet ikke medtages) - dette forbrug skal være forskellen 

mellem tlv2 og tlv 1.  

 Hvis forskellen mellem tvl2 og tvl1 er negativ, skal der sendes 0.  

Desuden skal der sendes en tidsserie på D06 og D07 uanset om den er manuelt eller 

fjernaflæst. Ved fjernaflæst skal der også sendes en tidsserie på E17, der er forskellen på de 2 

tidsserier. 

Tidsserierne på D06, D07 og E17 +  tællerstandene fra atlv på D06 og D07 kan allerede 

fremsendes. 

Forbrugsopgørelsen på E17 har vi ingenting, der kan sende i dag. 

I løsningsforum er vi blevet enige om, at vi vil løse denne opgave ved at lade en ny rafr udregne 

nettoafregningsforbruget på baggrund af de 2 tællerstande og overføre resultatet til en ny tabel. 

Rettelse: Følgende rettelser er lavet: 

- Oprettelse af ny tabel - Skal bestå af en periode og et forbrug. 

- Sync tilpasning så denne tabel overvåges af sync af forbrug (den samme der overvåger 

EVNTS). 

- Tilpasning til MS så forbrug på skabelonafregnede virtuelle E17 målepunkter med 

nettoafr. gr 4 eller 6 skal sendes som E66 D10 beskeder, hvor forbruget skal være lig 

værdien fra den nye tabel og tagget "stand" skal fjernes (må ikke medtages).  

- Modtagelse af disse forbrug uden stande hos leverandøren - skal pt. ikke sync'es !!! 

 

Sagsnummer: 118762 - Skærmbillede - skabelonafregnet nettoafr. E17 værdier (EL) 

(NET/LEV) 

I forlængelse af den forrige sag(118761), skal der ligeledes laves Sync på leverandørsiden. 

Rettelse: Aflæsningerne lander nu på leverandørsiden på EVNTS på en dummymåler. 
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Sagsnummer: 118835 - Mmansync fejler - opdatering fra M til A man (NET/LEV) 

Det anbefales af Sonlinc, at målepunktsstamdata ikke sync'es automatisk - men manuelt via 

mmansync. Det har vi sat op. 

Men målepunktsstamdata opdateres ikke fra M til A - vi har flere af dem. 

Rettelse: På sagsnummer 119998 har vi løst fejlagtig markering af ignorerede, hvis samme 

type, med samme dato, blev accepteret på et andet målepunktsid. 

Alias visningsfejl er blevet rettet. Der bruges nu netområde på MMP til udsøgning. 

De ignorerede bliver ikke vist som default, men alle ignorerede kan vises ved at vælge 

"Opdatering ignoreret. Nyere værdi findes" i "Proces status". 

Sagsnummer: 119064 – Leverandørskifte rød kuvert(EL) (NET/LEV) 

Der kommer en rød kuvert i MFLOW på nedennævnte forbruger. Hvorfor sker dette, når den ser 

fin ud oppe i DH? Der fås denne røde kuvert i Mflow: 414 E03 Modtagelsesfejl Opdateringsflow 

til kundestamdata for process E03 ikke fundet - automatisk skeduleringsflow kan ikke startes. 

Rettelse: Den røde kuvert kommer, fordi der allerede er sendt anmodning om stamdata inden 

414 E03 modtages. I forbindelse med modtagelse af 414 E03 igangsættes anmodningen 

automatisk, men det kan den ikke, når den allerede er sendt.  

Denne opførsel ændres, således at hvis anmodning D15 E03 allerede er afsendt, kommer der 

ikke en fejl - og der sendes heller ingen anmodning automatisk. 

Sagsnummer: 119427 - mflow: udfyldelse af tomme felter (EL) (NET/LEV) 

På mflow er der tomme felter i visningen til højre.  

Data der mangler, kan findes via join i swmarket.scheduletask og swmarket.edilog. 

Rettelse: Implementeret visning af detaljer baseret på scheduleTasks, når Edilog ikke findes. 

Sagsnummer: 119538 - Sync af tidsserier påvirker performance på SonWin (EL) 

(NET/LEV) 

Sync af tidsserier påvirker performance på SonWin. Når vi stopper sync af tidsserier kører 

SonWin ok, men når den får lov at køre påvirker det performance på skærmbilleder. 

Rettelse: Syncen er blevet omskrevet, så den nu anvender RowVersion kolonnen sammen 

med SyncToken på SyncJobbet for tidsserier i stedet for at slette afsendte tidsserieværdier fra 

deltatabellen. Dette bør i vid udstrækning afhjælpe problemet med TimeSerisValuesDelta. 

Note: Leveret i hotfix d. 4/8-2016. 
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Sagsnummer: 119551 - Fremsendelse af historisk årsforbrug (EL) (NET/LEV) 

BRS-047 Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør fejler i indlæsning. Hvor skal det 

historiske forbrug lande – hvor kan det ses?  Beskeden er fejlet med: Besked med historisk 

forbrug indeholder en start- og slutdato, der ikke matcher antal positioner. 

Hvor er det historiske forbrug fejlet? Hvordan kan vi rette det? Hvor lægger det sig hen?   

Rettelse: For historisk årsforbrug var der implementeret en valideringsregel på indgående 

beskeder, der forlangte at start- og slutdato på beskeden skulle gå op med et antal hele 

kalenderår svarende til antal positioner i beskeden. Denne validering er blevet fjernet, og 

datoen for de enkelte positioner fastsættes nu ved at tælle tilbage fra beskedens slutdato uden 

hensyn til startdatoen. 

Sagsnummer: 119572 - Dato problemer i mmansync (EL) (NET/LEV) 

Der er nogle problemer med datoformat i tabellerne på mmansync. 

Rettelse: Implementeret formatering af streng, når det er en dato, der vises i feltet "Nuværende 

værdi" i griddet. 

Sagsnummer: 119723 - MP-stamdata sync fejler, når husnr. indeholder bogstav før nr 

(EL) (LEV) 

Vi har problemer med, at måler 2 i atlv ikke bliver oprettet i forbindelse med målerskifte. 

Aflæsningerne hænger i mforbtaller og kan ikke blive syncet. 

Rettelse: Syncen er nu tilrettet, så når der synces fra MMP til AINST og husnr. på MMP 

begynder med andet end tal, bliver det, der står foran tallet sat bagefter vejnavnet (Adresse) på 

AINST. 

Note: Leveret i hotfix d. 18/7-2016 

Sagsnummer: 119781 - Automatisk opsætning af aflæsningsfrekvens(EL)  (NET/LEV) 

Aflæsningsfrekvensen skal fastlægges og opdaretes på baggrund af netområde, 

nettoafregningsgruppe og afregningsform, så brugeren ikke skal på mmp for at definere denne. 

Rettelse: Default aflæsningfrekvens bliver nu sat som følger :  

- E17: Ligesom nu 

- E20, E18, D05, D06, D07: Default aflæsningsfrekvens jf. mparti 

- De resterende D-typer: PT1H 

Note: Leveret i hotfix d. 4/8-2016 
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Sagsnummer: 119904 - Stopstatus opdateres ikke korrekt på MMPPRIS(EL) (NET/LEV) 

Der er 2 problemer:  

 Den 24/6 sættes BBR fra dato ind på ainst 

Elvarmestatus opdateres imidlertid ikke på mkunde, hakket er der stadig. Vi må hjælpe den 

lidt på vej, derfor sætter vi selv datoen ind på mkunde. 

• Angivelse af selskabsrolle –EL-leverandør 

• Firma nummer hvor problemstillingen er opstået 1 

• SQL-Database:Produktion 

 

 Det afføder imidlertid det 2.problem.  

Den besked der dannes indeholder IKKE den attribut der er ændret, nemlig 

elvarmestatussen. Den indeholder kun almindelige kundestamdata, og så bliver 

DataHub’en jo ikke opdateret med ændringen. 

Rettelse: Fejlen med, at elvarme indikation ikke kom med på i BRS-015, kunne opstå hvis 

pr.dato, som ikke fandtes i forvejen, ændrede sig udover elvarmestart dato. Markedsserver 

troede fejlagtigt, det var et nyt målepunkt/kunde, og sendte ikke elvarme med da elvarme 

indikation ikke må være med på tilflytninger og leverandørskifte. 

Det er tilrettet, således at markedsserver kigger på forrige pr.dato og sammenligner data med 

denne. Dog ignoreres dette, hvis forretningsprocessen er tilflytning eller leverandørskifte. 

Note: Leveret i hotfix d. 18/7-2016. 

Sagsnummer: 119920 - Afsendelse af anslået årsforbrug (bekræftet fejl) (EL)  (NET) 

Forsøger via mopg at afsende anslået årsforbrug, men får en fejlmeldin: "Can not process 

outgoing message - Leverandør ikke valgt" 

Rettelse: Fejl rettet og implementeret støtte for "Afsendelse af anslået årsforbrug"(MOPG) for 

netselskab. 

Sagsnummer: 119948 Løsning for gr.6 skal impl. for alle nettoafregnede(EL)  

(NET/LEV) 

Forslag om, at rettelsen på mforslag, der afviser forslag, hvis der er tale om type E17 og 

nettoafregn.grp. 6, også bliver implementeret for andre nettoafregningsgrupper. 

Rettelse: Implementeret rettelse der afviser forslag hvis der er tale om type E17 

Sagsnummer: 119985 - BRS-014 flow oprettes ikke korrekt (EL) (NET) 

Reglen for oprettelsen af AFLAS og E66 D10 og E66 D19 kuverter i BRS-014 flowet var ikke 

korrekt på netselskabssiden. 
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Rettelse: Der er lavet rettelse, således at flowet på netselskabssiden er følgende: 

SKABELONAFREGNET 

- Hvis målepunktet allerede er tilsluttet, og det er tilsluttet samme dag: Opsat stand (E66 

D19) + AFLAS 

- Hvis målepunktet allerede er tilsluttet, og det ikke er sket på samme dag: nedtaget 

forbrug (E66 D10) + Opsat stand (E66 D19) + 2 x AFLAS 

- Hvis målepunktet er nyoprettet: Ingen forbrugskuverter 

TIMEAFREGNET 

- Hvis målepunktet allerede er tilsluttet, og det er tilsluttet samme dag: Opsat stand (E66 

D19) + AFLAS 

- Hvis målepunktet allerede er tilsluttet, og det ikke er sket på samme dag: nedtaget 

stand (E66 D19) + Opsat stand (E66 D19) + 2 x AFLAS 

- Hvis målepunktet er nyoprettet: Ingen forbrugskuverter 

FLEXAFREGNET 

- Hvis målepunktet allerede er tilsluttet, og det er tilsluttet samme dag: Opsat stand (E66 

D19) + AFLAS 

- Hvis målepunktet allerede er tilsluttet, og det ikke er sket på samme dag: nedtaget 

stand (E66 D19) + Opsat stand (E66 D19) + 2 x AFLAS 

- Hvis målepunktet er nyoprettet: Ingen forbrugskuverter 

 

Sagsnummer: 119989 Koder i MKUNDE men mangler i AUDEB - ampop forkert oprettet 

(EL) (NET/LEV) 

Fejlbeskeder på målepunkter, der havde været suspenderet i forbindelse med til- og/eller 

fraflytning, og hvor suspenderingen er blevet ophævet, lød som følger: "Push af kunden 

5713131xx på firmanummer y fejlede, da det ikke findes i Billing". 

Rettelse: Fejlteksten er udvidet, således at den nu fejler enten med: 

"Push af kunden 5713131xxx på firmanummer Y fejlede, da AMPOP ikke findes i Billing" 

eller 

"Push af kunden 5713131xx på firmanummer y fejlede, da det ikke er opsat korrekt i Billing" 

Note: Leveret i hotfix d. 4/8-2016 

Sagsnummer: 119998 mmansync: Markere andre MP'er, som ignoreret ved accept (EL) 

(NET/LEV) 

mmancync kunne fejlagtigt markere andre målepunktopdateringer for elvarme som ignoreret, 

hvis brugeren accepterer en ændring for elvarme, som har en nyere gyldighedsdato end de 

andre afventende manuelle ændringer. 

Rettelse: Der er lavet rettelse, således at dette ikke er tilfældet længere. 
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Sagsnummer: 120018 mkonsistens .NET fejl (EL) (NET/LEV) 

Når man opdaterer flere rækker enten til eller fra DataHub’en fremkommer .NET fejl. Det er 

primært konstateret i anslået årsforbrug. 

Det sker, hvis man markerer mange rækker og trykker opdater. Når fejlen først er kommet, kan 

den ikke opdatere flere linjer, og så kommer fejlen uanset, hvor mange linjer man prøver. 

Rettelse: Der er lavet rettelse, således at der ikke kommer nogen fejl, hvis man opdaterer flere 

linjer. 

Sagsnummer: 120038 Timeout medfører, at beskeder i MFLOW forsvinder uden at 

blive sendt (EL)  (NET/LEV) 

Forsendelse af tidsserie er ustabil, forstået på den måde, at Sonwin undlader at sende og giver 

ikke nogen grund i komlog eller mfejl. 

Rettelse: Problemet er det samme som på sag 120254. Dvs. timeouts ved adgang til 

databasen. Denne timeout konfiguration blev allerede øget ved løsningen af den sag. Den 

anden del af problemet er nu løst: Nemlig at beskederne bliver slettet fra HubBufferen og ikke 

forsøgt gensendt, når dette sker. Fremadrettet vil beskederne ved database timeout blive 

liggende i systemet, indtil det lykkes at få dem sendt, eller afsendelse fejler af andre årsager. 

Note: Leveret i hotfix d. 18/7-2016 

Sagsnummer: 120090 Ikke muligt at tilknytte nye priselementer (EL) (NET/LEV) 

Der kom en exception, hvis man forsøgte at tilknytte et nyt priselement i mmppris. 

Rettelse: Der er lavet koderettelse, som retter fundet fejl, således at det er muligt at tilknytte 

nye priselementer. 

Note: Leveret i hotfix d. 18/7-2016. 

Sagsnummer: 120139 Kan ikke ”godkende” - og ”markér som faktisk” værdier i 

batsvis (EL) (NET/LEV) 

Ved valg af ”Marker som faktisk” værdier i batsvis, var der et visuelt problem, med at TSTYPEN 

ikke blev opdateret til ”faktisk”, men den ville stadig stå med en TSTYPE, der markerer, at der 

er manglende værdier, dvs. rød farve. 

Rettelse: TSTYPEN bliver nu opdateret korrekt, når røde værdier i en tidsserie markeres som 

faktiske i batsvis, således at de skifter til at være hvide. Dette var dog udelukkende et visuelt 

problem, og al fremsendelse til ENDK kommer fint afsted. 

Note: Leveret i hotfix d. 29/7-2016 

Sagsnummer: 120141 Kan ikke ”godkende”- og ”markér som faktisk” værdier i batsvis 

(EL) (NET/LEV) 

For almindelige forbrugsmålepunkter skal åbnes E17 fra ampop, når man går fra a->m. For 

nettoafregnede installationer, skal åbnes E17 fra ampop, når man går fra a->m, medmindre 

man på m allerede har udsøgt et child målepunkt, som er tilknyttet samme installation ifølge 

ampop - i så fald er det dette child, der skal føres rundt (også "indenfor" m), indtil et andet 

vælges/udsøges på m, eller der vælges en anden installation i A eller M.  
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Rettelse: Tidligere blev ATLV brugt til at finde målepunktsid ved overførsel af 

installationsnummer mellem skærmbilleder. Når installationsnummer overføres til m-

skærmbilleder - eller mellem m-skærmbilleder - bruges nu AMPOP, og E17 eller E18 målepunkt 

vælges, medmindre andet målepunkt fra samme installation er overført. 

Note: Leveret i hotfix d. 29/7-2016 

Sagsnummer: 120261 MROLLE visningsfejl ved flere linjer(EL)  (NET/LEV) 

Problem ved visning af flere linjer på mrolle, fordi slutdato ikke alle steder blev betragtet som 

ekslusiv. Dette gjorde, at hvis der var 3 eller flere linjer, ville den første og også sidste linje kun 

blive vist rigtigt. 

Rettelse: Der er lavet rettelse, således at alle linjer nu bliver vist rigtigt. Selve rettelsen er lavet 

på sag 107617, men da denne ikke var med i hotfix, er fejlrettelsen lavet på denne sag. 

Note: Leveret i hotfix d. 3/8-2016 

Sagsnummer: 121502 - Performancetuning af tidsserie sync udfra RowVersion (EL) 

(NET) 

Efter overgangen til anvendelse af RowVersion i TimeSeriesValuesDelta til at udlede hvilke nye 

tidsserieværdier, der skal synces til markedet, har det vist sig, at det mønster, som 

deltaværdierne er blevet gemt i, kan have kraftig indvirkning på syncens performance. Den 

hididige algoritme er for langsom, hvis et enkelt opslag i deltatabellen returnerer mange 

forskellige målepunkt/døgn kombinationer. 

Rettelse: Uhensigtsmæssigheden er blevet omgået således, at den kode, der udleder unikke 

målepunkt/døgn kombinationer nu kortslutter sit loop, når den har nået det antal, der svarer til 

batchstørrelsen (pt. 200 for tidsserier) og dermed ikke nødvendigvis arbejder sig igennem alle 

19200 (200*96) deltarækker, den henter ud. 

Sagsnummer: 121288 - Afsendelse af tidsserier i firma 3 kører i ring S 1608-806 (EL) 

(NET) 

Afsendelse af tidsserier kører i ring i afsendelsen – det samme målepunkt sendes 96 gange pr. 

døgn.  

Rettelse: Det observerede fænomen med at samme døgn blev sendt flere gange skyldtes, at 

Syncen ikke altid fik sat SyncToken helt forbi de enkelte døgn, da der var meget stor spredning i 

RowVersion i TimeSeriesValuesDelta på de rækker, der udgør døgnene. Syncen er blevet 

tilpasset, således at den i memory logger det største RowVersion for hvert afsendt 

målepunktsdøgn og fundne tidsserier op imod disse inden afsendelse. Dermed vil allerede 

afsendt tidsseriedata ikke blive sendt igen, selvom RowVersion skulle ligge efter den værdi som 

syncjobbets SyncToken pt. står til. 

Det skal dog påpeges, at syncen klart performer bedst, hvis et målepunkts tidsseriedata er 

blevet indlæst samlet, så de rækker, der udgør et heldøgn ligger så sekventielt som muligt, da 

syncen stadig vil bruge resourcer på at indlæse og kassere det "redundante" tidsseriedata.  

Rettelsen er også frigivet i hotfix den 24. august 2016 
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Sagsnummer: 121567 – Tekst i mmppris. (EL) (NET) 

Tekst vises ikke korrekt i mmppris, før der trykkes forespørg. 

Rettelse: Tekst for nytilknyttede priser hentes nu korrekt fra mprisS. 

Implicit stopdato for nytilknyttede gebyrer vises nu korrekt. 

Sagsnummr: 121513 - mopg - overført MP der ikke findes giver fejl ved "ryd" (EL) 

(LEV/NET) 

Hvis der laves overførel af målepunkt til mopg, og målepunkt ikke findes giver det fejl ved Ryd. 

Rettelse: er kommer nu ikke nogen "object reference" fejl, kun den sædvanlige "aftagenummer 

kan ikke findes. 

Sagsnummer: 121433 – uhensigtsmæssig fejl på mmppris (EL) (NET) 

Ved udsøning af tilknytninger for målepunkt og eftefølgende skift af faneblad mellem tariffering 

og TSO fanen fås undertiden en fejl: 

InvalidArgument=Value of '3' is not valid for 'rowIndex' 

Rettelse: Årsag er fundet og rettet. 

Sagsnummer: 121321 – mlevskift problematik med dropdown (EL) (LEV) 

Valg i drop down bokse ”Proces” og ”Proces-status” ikke korrekt i udsøgningen af rækker. 

Rettelse: Nu er udsøgning tilrettet, så valg af parametre i drop down bokse får korrekt 

indflydelse på udsøgning.  

Sagsnummer: 121447 og 121567 – mmpris problemer med fejl i tilføjelse af nye 

rækker (EL) (NET) 

Fejlmeddelselser oplevet i forbindelse med oprettelse af nye rækker samt forkert visning af 

tilhørende tekst fra mpris. 

Rettelse: Implementeret korrekt håndtering af felter og NULL håndtering. Sikret, at tilhørende 

tekst til priselementer vises korrekt med det samme og ikke fordrer opdatering med F4 i 

skærmbilledet. 
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Sagsnummer: 107637 – Mulighed for at vælge forkert kombination af leverandør / 

balanceansvarlig i mopg (EL) (LEV) 

Skåret fra på BRS-001: Kun mulighed for at vælge godkendte kombinationer i mopg.  

Dvs. man kan godt vælge en balanceansvarlige, der ikke passer til leverandøren ved 

anmeldelsen. Dette vil medføre en afvisning i mfejl.  

Det skal ikke være muligt at vælge forkert. 

Rettelse: Implementeret kode der sikrer, at der kun kan vælges de relevante balanceansvarlige 

ift. mmp og opsætning i mparti. 

Sagsnummer: 120291 - Omdøbe fejlbesked, når gensync ikke kan lade sig gøre (EL) 

(LEV) 

Det forvirrer, at gensync på mforbtaller skriver "gensync fejlede", når gensync ikke kan lade sig 

gøre, fordi rækken allerede findes i BillingSyncBuffer. 

Rettelse: Fejltekst tilpasset, og der er lavet funktionalitet, der fremtvinger sync med det 

samme.Funktionalitet er også frigivet i hotfix version den 4. august 2016. 
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Sagsnummer: 120292  - "Godkend" og "send til DH"-knapperne fungerer ikke korrekt 

(EL) (NET) 

mmppris – håndtering af pristilknytninger på målepunktet. Der er lidt forvirring i forhold til, 

hvornår knapperne for ”Godkend” og ”Send til DataHub er aktive”. 

Rettelse: Koden er omskrevet, således at "Godkend" og "Send til DH" knapperne baseret på en 

iterering af griddet. Det vil sige, når man går rækken ned i grid bliver knapperne med ”godkend” 

og ”Send til DataHub” aktive. 

Sagsnummer: 120293 - Hold på BRS-008 ved modtagelse (EL) (LEV) 

Modtagelse af BRS-008 hos leverandøren (Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet) er 

der ønske om, at den tilbageholdes i håb om modtagelse af en BRS-014 – 

målerhåndteringsbesked på samme pr. dato.  

Rettelse: Markedet (MMP) opdateret med det samme BRS-008 modtages, men sync foretages 

først 5 minutter efter. Hvis der kommer andre opdateringer, eller MMP opdateres efterfølgende 

så vil BRS-008 bliver udført med det samme. 

Sagsnummer: 120298 - Vedr. ændring af aflæsningstermin fra 4x8 til 1x12 (EL) (NET) 

Ved ændring af aflæsningsterminer på ainst sendes der kun de felter, hvor der data i felterne.  

Rettelse: ved afsendelse af stamdata fra net bliver alle 12 felter nu medsendt hver gang, også 

hvis de er tomme.Funktionalitet er også frigivet i hotfix version den 4. august 2016. 

Sagsnummer: 120308 - S1607-1321 Fejlagtig flytning ruller ikke korret tilbage (EL) 

(LEV) 

På flytning fra et CVR-nr. til CPR-nr., hvorefter der meldes fejlagtig flytning på flytningen, rulles 

den ikke korrekt tilbage i mkunde, da CPR-nr. kommer på kunden, så både CPR-nr. og CVR-nr. 

fremgår i mkunde. Den kan kun fjernes manuelt pr. dags dato, og derfor kan der ikke laves 

flytning tilbage i tiden til samme CVR-nr. og dermed misses den ønskede dato for flytningen. 

Rettelse: Mkunde rulles nu korrekt tilbage ved modtagelse af fejlagtig flytning – CPR-nr. 

fjernes.  

Sagsnummer: 120377 - S1607-1811 - Svar på anmodning af engrosydelse går langsomt 

(EL) (LEV/NET) 

Ved anmodning om aggregerede engrosydelser indlæses retursvaret fra Energinet.dk meget 

langsomt.  

Rettelse: Fejlen lå i den langsomme behandling på svarene af anmodningen. Communicator er 

tilrettet, så den kun indlæser den relevante del af anmodningsflows. Derudover er caching af 

hyppigt anvendt data forbedret. Rettelsen er også frigivet i Communicator / Market Server hotfix 

den 29. juli 2016. 
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Sagsnummer: 120462 - Stand overskriver forbrugsopgørelse på samme dato (EL) 

(LEV) 

I MFORBTALLER kommer der en slut stand samt et forbrug, som vi skal slutafregne kunden 

for, men efterfølgende (1 minut senere) kommer der en stand, som sikkert er til den nye 

leverandør. Begge beskeder, står som sync´et i MFORBTALLER, og der ligger ingen anullering. 

På ATLV bliver der kun indlæst standen. Det betyder, at vi kommer til at afregne kunden med et 

0 forbrug og ikke det forbrug, som vi reelt skulle afregne. 

Rettelse: BRS-019 vil altid blive ignoreret, hvis der ligger en forbrugsopgørelse/BRS-020 (dvs. 

ATLV/EVNTS har en linje med forbrug). Rettelsen er også frigivet i hotfix den 4. august 2016. 

Sagsnummer: 120625 - Anlægskapacitet er nu et decimaltal (EL) (NET/LEV) 

Anlægskapacitet er ændret, så det er decimaltal og lever op til kravene i RSM. 

Sagsnummer: 120636 - Begræsning på størrelsen på anmodninger i mafregnanmod 

(EL) (NET / LEV) 

Pga. performance på modtagelse af anmodningerne, skal der komme en advarsel, hvis den 

periode der ønskes anmodet om i mafregnanmod, er større end 1 måned. (1. måned præcis 

eller mindre er ok). 

Advarslen er:  

"Du er ved at anmode om en betydelig datamængde. Behandlingen af svaret på din 

anmodning, kan sløve performance på dit system betragteligt imens behandlingen foregår. 

Anmodningen bør i stedet brydes op så der maksimalt anmodes om data for 1 måned af 

gangen. Er du sikker på du vil fortsætte og sende denne anmodning?" 

Sagsnummer: 120642 - mparti: Kolonnen "Egen rolle" hedder nu "Forsyningspligt" (EL) 

(NET/LEV) 

I mparti havde kolonnen som før hed ”Egen rolle” nu overskriften ”forsyningspligt”. Det var en 

fejl. 

Rettelse: Egen rolle hedder nu igen egen rolle, og vinduet har fået en bedre størrelse. 

Rettelsen er også udsendt i hotfix den 4. august 2016. 

Sagsnummer: 120686 - Et stop tilknyttes alle "start" på mmppris (EL) (NET) 

Stop på en pristilknytning i mmppris påvirker både den række der skal stoppes og den 

nyprettede pristilknytning.  

Rettelse: Rettet således, at stop kun påvirker den række, som den anføres på. 
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Sagsnummer: 120727 - Sync til Billing – Retry  kan bruge en fuldført markering (EL) 

(LEV) 

Ved succesfuld resync af forbrug, mangler der en markering på mfejl, så det kan konstateres, at 

sync er foretaget med succes, og at yderligere behandling af fejllinjen under mfejl ikke er 

nødvendig. 

Rettelse: Der er implementeret kode, der ved gensync til billing af fejlede sync, vil kunne sætte 

status til behandet i mfejl. 

Sagsnummer: 120735 – Manglende validering af perioder i ATLV ved sync efter 

annullering (EL) (LEV) 

I forbindelse med behandling af annullering sker den efterfølgende gensync ikke korrekt.  

Rettelse: Sync'en kiggede fejlagtigt kun på om der var nyere aflæsninger end slutdatoen i 

perioden. Den skal også kigge på, om der ligger en aflæsning inde i perioden. Det er nu rettet, 

og der vil komme en fejl i MFEJL, således at perioder, der er dækket, ikke vil blive indsat.  

Sagsnummer: 120759 – mkonsistens – indlæsning af resultatfiler (EL) (NET/LEV) 

Når vi indlæser mkonsistens filerne fra Energinet i ”mkonsistens” Produktion og NET og lukker 

vinduet igen og åbner igen og klikker på indlæs ”resultatfil”, får vi fejl. 

Rettelse: Det skyldes, at systemet registrerer, at filen allerede tidligere har været indlæst. Det er 

nu rettet således, at genindlæsning af tidligere indlæste filer er muligt.  

Sagsnummer: 120957 / 120848 – Visningsproblematik i batsvis, når der udsøges over 

flere dage (EL) (NET / LEV) 

I forbindelse med udsøgning af tidsserier i batsvis er der en problematik i visningen, hvis der 

udsøges på tværs af flere dage.  

Udsøgningen på 1 dag eller 1 måned kan afstemmes med den sum, der ligger i tabellen 

(timeseriesvalues). Men visning af summen på tværs af flere dage har uhensigtsmæssig 

forskydning på 3 timer, hvilket gør det meget uoverskueligt at validere måledata inden 

afsendelse til DataHub.  

Rettelse: Det er nu rettet således, at der ikke er en forskydning på 3 timer med visning af 

summer på tværs af døgn. Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på at tabellens data hele 

tiden var korrekt, og at korrekte data er afsendt fra netselskabet til DataHub i forbindelse med 

tidsserieafsendelse. Rettelsen er inkluderet i hotfix den 24. august 2016.  

Sagsnummer: 120867 - Slet og korrektion på nettoafregningsforbrug (EL) (NET) 

Korrektionsmarkering på nettoafregningsforbrug er implementeret i Sync og ændringer på 

nettoafregningsforbrug bliver håndteret som andre typer af aflæsninger (BRS-020). 

Sagsnummer: 121029 – Mkonsistens – indlæsning af fødselsdato fejler (EL) (LEV) 

Indlæsning af resultatfiler med indhold på fødelsdato fejler i mkonsistens. 

Rettelse: Fødselsdato er tilføjet til de tabeller, der ligger under mkonsistens, og 

sammenligningsfil kan nu indlæses og vises i skærmbilledet. 
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Sagsnummer: 95507 - Bundling i Engrosmodellen (EL) (NET) 

Forbedring af bundling på afsendte beskeder til DataHub. 

Bundlingkoden i Communicator er blevet refaktoreret som følger: 

1) Transaktioner i forskellige firmanr./databaser under samme PartyID bundles nu altid i samme 

EDI, hvis de findes i HubBufferen samtidigt. 

2) Communicator kigger på en ny type EDI-indstillinger, der findes i tabellen 

MessageBundingSettings. Her angives et minimum og maximum for antal payloads pr. EDI 

samt et maksimalt antal sekunder, som Communicator tillader at forsinke afsendelse af 

transaktioner, der ikke er nået op på minimum bundle størrelse. 

Derudover er der i MADM blevet tilføjet et faneblad, hvor man kan redigere disse indstillinger. 

Dette gøres pr. beskedtype (RSM) og er fælles for alle firmaer, der kører fra denne database 

(dvs. har den som PrimaryDatabase i Communicator config). 

Sagsnummer: 119476 – Mkonsistens – opdatering af A skærmbilleder (EL) (NET/LEV) 

Mkonsistens er tilrettet således, at data (ved opdatering af feltet i SonWin) også igangsætter 

opdatering af A. 

Netselskaber: 

- Målepunktsstamdata opdateringer til SonWin via resultatfanen i mkonsistens opdaterer 

også på de tilhørende felter i A, så der er konsistens mellem A og M. 

- Kundestamdata – Opdateringer til SonWin i resultatfanen sker til Mkunde, og sync 

igangsættes til A under hensyntagen til opsætningen i madmstam. 

Elleverandører: 

- Målepunktsstamdata – Opdateringer til SonWin i resultatfanen sker til mmp og sync 

igangsættes til A under hensyntagen til opsætningen i madmstam. 

- Kundestamdata - opdateringer til SonWin via resultatfanen i mkonsistens opdaterer 

også på de tilhørende felter i A, så der er konsistens mellem A og M. 

Sagsnummer: 119169 – Mkonsistens – uhensigtsmæssig konsistensforskel på anslået 

forbrug (EL) (NET / LEV) 

Der sammenlignes mellem 0 og NULL på anslået forbrug, hvilket resulterer som en forskel i 

konsistensfilerne, selvom der reelt ikke er forskel. 

Rettelse: Når vi trækker anslået forbrug ud i sammenligning så sættes anslået forbrug til 0, hvis 

det har NULL i sammenligningsfilen. Dermed undgås uhensigtsmæssig sammenligning på reelt 

ens værdier. 
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Sagsnummer: 121332 – KRITISK fejl på stamdatafsendelse i forbindelse med 

tilflytning (EL) (LEV) 

Der er fejl i den automatiske afsendelse af stamdata heraf i forbindelse med tilflytninger. De 

opstår, når der først anmeldes en almindelig tilflytning og herefter en sekundær tilflytning med 

en tidligere skæringsdato end den almindelige - de skal køre uafhængigt af hinanden. Det vi se 

er, at når annulleringsfristen på den ALMINDELIGE flytning nås, sender den stamdata på 

SEKUNDÆRE flytning - hvorved de forkerte data sendes i hubben. Scenariet er altså kun 

aktuelt når tidslinjen er, at almindelig flytning modtages først og sekundær bagefter med 

tidligere dato.  

Rettelse: Der kontrolleres nu på mflow efter fremtidige tilflytninger. Kundestamdata bliver ikke 

kopieret frem i tid (Pr.dato), hvis der findes tilflytning på fremtidige datoer. 

Sagsnummer 121510 – Mlevskift håndtering af behandlet (EL) (LEV)’ 

Behandlet status blev påvirket, hvis der efterfølgende anføres en kommentar.  

Rettelse - Det er rettet således at en markering af flow som manuelt afsluttet bibeholdes, hvis 

Fritekst efterfølgende ændres. 

Sagsnummer 121525 - der kommer klokkeslæt ind på pristilknytnings datoer (EL) 

(LEV) 

Ved modtagelse af pristilknytninger i forbindelse med tilflytninger eller leverandørskift læses 

priser korrekt ind og oprettes som DGF kontrakter til afregning. Problemet opstår hvis der 

efterfølgende anmodes om priser igen – de priser der modtages i forbindelse med 

anmodningen tolkes fejlagtigt som pr. ny dato og oprettes igen.  

 

Rettelse: Anmodning om stamdata til kontrol for pristilknytninger konverterede fejlagtigt ikke 

pr.dato fra UTC til lokaltid. Alle beskeder fra EnergiNet.dk er i UTC. Det er nu rettet og priser 

tolkes nu korrekt således at priser på samme pr. dato ikke oprettes som forskellige kontrakter i 

DGF. 

4.2 Danmark - SonWin Billing - GAS 

Sagsnummer: 114820 – MFLYTLIST, problemer med at kunne se scrollbar til grid 

(GAS) (LEV) 

MFLYTLIST - Kan ikke se scrollbar til grid før jeg trækker i vinduet. Scrollbaren hopper frem og 

tilbage og følger ikke kanten af skærmbilledet. 

Skærmbilledet anvendes til flyttehåndtering for GAS. 

Rettelse: Scrollbaren visen nu korrekt i mflytlist uden, at brugeren skal trække i skærmbilledet. 

Sagsnummer: 115194 –  Tilflytters adresse opdateres med fraflytters (GAS) (NET) 

Tilflytters adresse opdateres med den indtastede adresse på fraflytterfanen - den skal 

opdateres med installationsadresse. Forekommer, når flytninger modtages udefra og skal 

behandles på manmflyt på distributionssiden.  
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Rettelse: Når flytninger overføres til manmflyt og gemmes, sker det nu med 

installationsadressen. 

Sagsnummer: 119159 – Ekstra arbejdsgang på vores månedsplan (GAS) (NET) 

I forbindelse med beregning af kWh tidsserien fik vi tidligere autogodkendt tidsserien. 

Rettelse: Rettet op således, at baplan godkendelse fungerer korrekt.  
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Sagsnummer: 120218 - Visnngsfejl i akvotient - sum af saldoafregning (andelstal) 

(GAS) (/LEV) 

Vi har opdaget, at der ikke er overensstemmelse mellem det SW beregner i saldoafregningen, 

og det den rent faktisk sender ud. Der er tale om store differencer, der ikke kun vedrører vores 

selskab, men ENDK og alle aktive leverandører på Fyn. Problemet er kun i visningen af sum i 

akvotient, og opstår når leverandøren har aftagenumre, der slutter leverancen før slutdatoen på 

saldoafregning. 

Rettelse: Visningsfejl i akvotient rettet. Nu vises korrekt sum af andelstal ved fremsøgning for 

en måned. 

Sagsnummer: 113570 - Automatisk daglig afsendelse af csv-fil (andelstal) (GAS) 

(NET/LEV) 

I henhold til Regler for Bionaturgas, punkt 11, skal vi sende oplysninger om timetilførelse af 

Bionaturgas til nettet til opgraderingsejeren. Hvis vi skal være ansvarlige for måling af Biogas, 

skal vi sende timetilførelse af Biogas til producenten af biogas og opgraderingsejeren. Disse 

porteføljer skal både sendes dagligt uvalideret og månedligt valideret. 

Da der ikke er krav om, at Opgraderingsejeren og Producenten af Biogas skal kunne anvende 

EDI-kommunikation. Sidst på foråret 2016 vil der på Fyn komme Biogasanlæg, der ikke er ejet 

af os selv, og derved ikke bruger EDI. 

Dette betyder, at vi har et behov for at sende csv-filer på deres tidserier dagligt automatisk, 

samt kunne sende de valide en gang om måneden.  

Det kunne være ide at kunne mærke de aktører i Bparti, der skal have csv-filer i stedet for EDI-

filer. 

Rettelse: Nu kan man opsætte planer i baplan, som resulterer i afsendelse af tidsseriedata via 

excel-filer. 

I den forbindelse er der oprettet et nyt felt på baplan: Filformat, som default er EDIFACT men 

CSV kan også vælges. 

Aktøren man sender til skal oprettes i bparti med en rolle, der er lig CSV-Forbrug. Mailadressen 

på den rolle er den CSV-filerne sendes til. 

Sagsnummer: 119908 - Rbal02 går ikke i gang (NET/LEV) 

Vi tester Rbal02, men kan ikke det til at virke som testcasen. Enten starter planerne ikke, eller 

også ser det bare ud til de starter, men reelt er de ikke gået i gang. 

Rettelse: Der var sneget sig en fejl ind i behandling af dynamiske planer i rbal02 som forsagede 

fejlen. Dette er nu rettet. 

Sagsnummer: 120235 Dataacces'seren til TimeSeriesValues skal tilpasses – GAS 

(NET/LEV) 

Dataacces'seren til TimeSeriesValues skal tilpasses, så den kan tillade, at der læses nye 

værdier oveni faktureret/godkendte værdier ved modtagelse hos handelsselskaber. Det samme 

er tidligere lavet på DK El, nordiske lande og Tyskland. 

Rettelse: Dataacces’seren er blevet tilpasset så ovenstående beskrivelse gælder. 
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4.3 Nordisk marked 

Ingen ændring  

4.4 Tysk marked  

Sagsnummer: 119564 - Fejl i REMADV ved oprettelse af ny produktkode (EL) 

(NET/LEV) 

REMADV fejler i forbindelse med, at der er oprettet ny Produktkode 9990001000748 og 

Korttype ”Opgørelse”, som gør, at det bliver en REMADV type 389. 

Rettelse: For regninger med kode 389/Z25, så ganges beløbet i MOA+9, det beløb 

netselskabet opkræver, med -1 og indsættes i MOA+12, det beløb vi overfører til netselskabet, i 

REMADV svaret. 

Regninger med kode 380/457 virker som hidtil. Dvs. de to beløb i de to segmenter har samme 

fortegn.  

5 Integration 

5.1 Sagsliste Host 

Ingen ændring 

5.2 Sagsliste XMLBasis 

Sagsnummer 120712 : WEB170 returnerer elafgift dobbelt 

Det er rettet således, at der forefindes childmålepunkter i flere datointervaller, tages 

produktsammensætningen for childmålepunktet kun 1 gang. 

Sagsnummer 120437 : WEB032b Håndtering af tilbagevendere 

WEB032b er rettet således at den automatisk kan oprette en nyu forbruger og underdebitor ved 

håndtering af tilbagevendere. 

Er BCHEC med kodenavn WEB032b og kodetypea OPRETFORB oprettet, sker følgende : 

Er nyeste forbruger (aktiv eller under opgørelse) og uden fraflytdato (dette er nyoprettede 

installationer og installationer man allerede har leverancen på) 

Føres web032b igennem, som idag dvs. oprettelse af kontrakt og såfremt 

leverance ikke haves laves leverandørskifte. 

 

Er nyeste forbruger under flytning 

Afvises web032b kaldet. 

Dette allerede i fase 1, da dette vil kunne give for meget dataoprydning. 

 

Er nyeste forbruger under opgørelse og fraflytningsdato er angivet : 
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Afvises web032b kaldet. 

Dette allerede i fase 1, da dette vil kunne give for meget dataoprydning. 

Er nyeste forbruger en fraflyttet inaktiv forbruger : 

Oprettes ny forbruger og underdebitor med mapning jf. de næste sider. 

Herefter oprettes kontrakt og leverandørskifte jf. almindelige regler for web032b. 

Følgende felter oprettes : 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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1 

2 
6 

3 

7 
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Feltnr Felt i web032b Kort forklaring 

1 data\kontrakter\kontrakt\aftage

numre\aftagenummer (evt. 

attribut instnr) 

Det pågældende installationsnummer fra kaldet. 

Er kun aftagenummer angivet - så det udledte 

installationsnummer fra aftagenummeret 

2 Ikke i kald Det næste nummer i rækken efter det nuværende 

inaktive forbrugernr. 

3 sonwin\transaktion\kunde - 

attribut kundenr 

Det kundenummer man er logget på. 

OBS : valideres op imod det inaktive kundenr fra 

tidligere forbruger - dette allerede i fase 1. 

Disse 2 kundenumre SKAL stemme overens. 

4 data\kontrakter\kontrakt\startd

ato 

Laveste startdato i kaldet for kontraktoprettelse 

lægges ind som indflytningsdato. 

I fase 2 laves validering for at startdato er efter 

fraflytlingsdato for tidligere forbruger. 

5 Ikke i kald Altid 1, dvs. markering for velkomstbrev sættes altid. 

6 Ikke i kald Altid 1 

7 data\kontrakter\kontrakt\startd

ato og 

data\kontrakter\kontrakt\aftage

numre\aftagenummer - (evt. 

attribut forsynart) 

Markering i forsyningstilknytning (audebfors sættes 

for angiven forsyningsart/udledt forsyningsart på 

grundlag af aftagenummer) 

Tilknytningen er gældende fra samme dato, som 

fremfundet under regler for indflytningsdato (felt 4). 

 

 

5.3 Andre integrationer 

Ingen ændring 

6 Distribution og Målere 

Sagsnummer: 120801+120825 ampop skærmbillede 

Ampop skærmbilledet viser nu fejlagtige informationer med farvekoder. 

 For målepunkter, der ikke hører til i anlægget, vises hele linjen med orange baggrund. 

 Hvis målepunktsarten (Fysisk/Virtue/Beregnet) ikke stemmer overens med 

målerinformationen, vises både målepunktsart og målerinformationen med rød 

baggrund. 

 Hvis afregningstypen ikke stemmer, vises den med rød baggrund. 

 Hvis målepunktsid har orange baggrund, ventes på DataHub godkendelse (kun net). 

 Hvis målepunktsid har rød baggrund, er målepunktsstamdata afvist af DataHub. 
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Sag: 120985 

Sagsnummer: 121180 RRS journal fejler ved mange fejl i samme indlæsning 

Fejlen betød, at RRS journal opdateringen fejlede. I den forbindelse blev asterix filen ikke flyttet 

til Error-mappen, og indlæsningen af samme fil blev gentaget – med samme resultat. 

Sagsnummer: 120506 Afregningsform på childs 

Afregningsform på childmålepunkter blev som planlagt fjernet i release 2016.07, men SWIE 

benyttede stadigt denne værdi, så felterne blev opdateret igen i Hotfix. SWIE er nu rettet og 

afregningsform fjernet  igen. 

Sagsnummer: 120385 Decimaler i anlægskapacitet i ampop 

Anlægskapacitet var implementeret som et heltal, men DataHub er ændret til at acceptere 

decimaltal. Dette er nu tilpasset i ampop. Fejlen betød, at ampop, i forbindelse med en 

målepunktstamdata-opdatering på handelssiden, ikke blev opdateret. 

Sagsnummer: 120822 rafr04 timeout mm. 

En fejl i rafr04 resulterede i en timeout, hvis afgrænsningen var for ’bred’. Dette er rettet.  

Hvis ”Aflæser”-felterne på mkunde ikke er udfyldt, benyttes ikke data fra kundestamdata, 

selvom ”Samme som målepunktet” er valgt. Der henvises til ”Best Practice til rafr04” i F1-

hjælpen. 

Sagsnummer: 120660 Ampop opdaterer ikke session 

Når en installation blev udsøgt via ampop og andre skærmbilleder åbnet, blev 

installationsnummer ikke overført. Er nu rettet. 

Sagsnummer: 121107 Adgang til anettoafr fra ampop 

For netselskaber er der i ampop tilføjet en knap, der åbner skærmbilledet ”anettoafr”. Billedet 

viser nettoafregningsopgørelser for de angivne perioder – se i øvrigt release notes under ”Det 

Frie Marked”. 

7 Basis 

Sagsnummer:  115047: Omstrukturering af den tabel der indeh. tidsserierne del 2 

Der var langsom performance på udsøgning af målepunkter i batsvis og efterfølgende 

godkendelse af værdier gennem skærmbilledet.  

Kode til udsøgning og opdatering i batsvis og babedato er nu ændret til at tilgå Sonlinc. 

TimeSeriesValues direkte uden om viewet Sonlinc.BATIDSERIE. 

Performance er optimeret på udsøgning og skriv (godkendelse) til timeseriesvalues tabellen. 

Der er tilføjet to indexes på Sonlinc.BATIDBRUGER og Sonlinc.BATIDSNR til optimering af 

udsøgning af tidsserier. 

 


