
 

1/29 

SONLINC A/S Copyright © 2016 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2016.09.docx 

Sag: 121813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEASE NOTES 

NYT I SONWIN 2016.09



 

2/29 

SONLINC A/S Copyright © 2016 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2016.09.docx 

Sag: 121813 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Forord 3 

2 Debitorstyring og Kundeservice 3 

3 Afregning og fakturalayout 5 

3.1 Billing Server 9 

3.2 SWIR 9 

3.3 SNEX 9 

4 Det Frie Marked 9 

4.1 Danmark - SonWin Billing / Engroskomponenter 9 

4.2 Danmark - SonWin Billing - GAS 9 

4.3 Tysk marked 19 

5 Integration 20 

5.1 Sagsliste Host 20 

5.2 Sagsliste XMLBasis 20 

5.3 Andre integrationer 20 

6 Distribution og Målere 27 

7 Basis 27 
 

 

  



 

3/29 

SONLINC A/S Copyright © 2016 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2016.09.docx 

Sag: 121813 

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 2016.08 til og med release 2016.09. 

2 Debitorstyring og Kundeservice 

Sagsnummer : 110966, 121857 - Adresseagent i AWK 

Adresseagent er implementeret alle steder i awk, hvor man skal taste en adresse. Der er lavet 

en ændring i awk, så postdistrikt vises i kundeadresse, når postnummer hentes eller ændres. 

Ændringen virker for kunde, kunderoller og fraflytter. 

Sagsnummer : 117983 – Internetkode i AWK 

Der automatisk bliver sat internetkode på akunde ved gennemførelse af en flytning i awk.  
Hvis det er en eksisterende kunde, der flytter ind, så bliver den eksisterende internetkode blive 
bevaret. Hvis det er en ny kunde eller en eksisterende kunde uden internetkode, så skal ny 
tilfældigt internetkode oprettes. 

Sagsnummer : 119332 - Mulighed for at vælge installationsnr på nyoprettede 

Man kan indtaste installationsnr direkte i awk, hvis bchec AWK, TASTINSTNR er sat til 1. Hvis 

bchecen ikke er sat, eller der ikke tastes noget i feltet, bruges den sædvanlige procedure. 

Sagsnummer : 114813 - Rafr30 manglende adskillelse i husnummer og side/dør, når 

der flettes i brevet 

Der er lavet en rettelse til rafr30, så et manglende komma mellem vejnummer og side/dør 

kommer på plads. 
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Sagsnummer : 120896- Dato i akunde opdateres med flyttedato 

Såfremt kundes per dato er forskellige fra flyt ind dato, opdateres kunderekord med kundes per 

dato og ikke fraflytningsdato. 

Kundestamdata med kundeoplysninger på fraflytterkundenr rettes til at være = flyttedato fra 

billede 3 - 1 dag. 

Sagsnummer : 117477- Annullering sendes til DH'en selvom den oprindelig er afvist 

Der er lavet en rettelse ifm. at DataHubAcceptance action har sendt besked til markedet, og 

markedet har svaret med Market status: Failet, og flowet annulleres i aopff: Der bliver ikke sendt 

en ’cancel’ request til markedet. (Den oprindelige request er implicit annulleret i og med, at den 

er fejlet). 

Sagsnummer : 114936 - Skærmbillede skal optimeres – SonWin Kontraktafregning 

F1-hjælpen er opdateret med beskrivelse af feltet "Inviter valgte" og ved klik på "viskelæder-

ikonet/ ryd skærm" vil feltet "Produktnavn" ikke være låst. 

Sagsnummer: 120742 - Skriv beregnet deposita og nyt rykkernummer på arykhist 

Denne tilpasning gør det muligt at se det beregnede deposita på arykhist. Yderligere er det nu 

muligt at sætte et fleksibelt rykkernr op på arykops, der ligeledes kan ses på arykhist. Se 

nærmere beskrivelse i produktbeskrivelsen.  

Sagsnummer : 119140 - Alm flyt skal overskrive sekundær 

Der er udviklet to actions til movein flows: RedundancyCheck og AfterDHCheck. 

RedundancyCheck undersøger om der er et redundant flow (samme instnr, skæringsdato og 

type): 

- Hvis der findes et redundant flow, som er: Sekundært, Under behandling 

eller underdebitor ikke oprettet; vil det redundante flow annulleres. 

- Hvis der findes et redundant flow, som er: Sekundært, underdebitor 

oprettet skal Forbrugeren sættes indaktiv og FraFlytDato sættes. 

Dermed gemmes historik om forbruger, regninger mm.  

- Hvis der findes et redundant flow, som er: Primært; Fejl hvis flowet også 

er primært, ellers afventes. 

- Hvis der findes et redundant flow som er: Annulleret eller fejlet; så kører 

Flowet videre. 

AfterDHCheck ligger efter DatahubAcceptance action og følger op 

- Hvis der findes et sekundært og redundant flow med ubehandlede 

regninger på forbrugeren: Flowet afventer. Brugeren skal manuelt 

behandle regningerne. 

- Hvis der findes et sekundært og redundant flow med aktiv forbruger: 

Forbrugeren inaktiveres før flowet kører videre. 
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3 Afregning og fakturalayout 

SWIE 2.19 

Sagsnummer : 120554 – Modregning af saldo ved lev.skifteopgørelser (leveret første 

gang i Hotfix 2.17c) 

Tilføjet logic i SWIE, så forbruger, som afsluttes fx ved leverandørskifte, altid får modregnet 

saldo på samme måde som ved en slutopgørelse/flytteopgørelse.  (2016-09-06: Det er dog 

konstateret, at evt. rykkerforløb ikke altid stoppes – der arbejdes på denne sag). 

Sagsnummer : 121429 – Performanceforbedringer (leveret første gang i Hotfix 2.17c) 

Der er tilføjet en ny execution plan "OPTION (RECOMPILE)" ved læsning af tariffer, da der her 

kunne opstå dårlig performance. Samme løsning er anvendt ved udsøgning af installationer til 

beregning, da der også her blev der registreret svag performance i visse tilfælde. Der er også 

blevet omskrevet en SQL, som udsøgte e-mail og e-boks tilmeldinger i tabellen ATILMELD. 

Samtidigt er der indført et indeks på tabellen SWMarket.NonContinuousMetering.  

Lidt om performance i SWIE: 

I Sonlincs eget testmiljø er der med disse ændringer - sammen med en justering af antal tråde 

via bchec-kode - opnået en gennemsnitlig fordobling af antallet af installationer behandlet per 

time i SWIE.  

I vores testmiljø er det således konstateret, at der kan opnås en bedre performance ved at køre 

to til tre tråde per kerne på den server, som afvikler SWIE. Den tidligere anbefaling var en tråd 

per kerne, denne anbefaling ændres hermed.  

Opsætning af antal tråde per kørsel sker med bchec-koden SWIE, MULTITREADING, 0 med 

ønsket antal tråde i kr/pct. Bemærk, at hvert rafr01-job anvender det opsatte antal tråde, så to 

sideløbende kørsler bruger dermed dobbelt så mange tråde til sammen, og man kan dermed 

tappe serveren for ressourcer og dermed reducere performance. 

Antal tråde skal opsættes per firma.  

Der bør være minimum 0,5GB RAM til rådighed per kerne, så længe der køres med 2-3 tråde 

per kerne.  

Sagsnummer : 121493 – Forbedring af logik i SWIE til håndtering af skift af 

afregningsform mv. (leveret første gang i Hotfix 2.17c) 

Der er lagt ændring ind i SWIE, så den kan håndtere skift af afregningsform og 

nettoafregningsgruppe, således at et tælleværk kan skifte målepunktstype. Håndtering af 

aflæsninger er samtidig ændret, således der ikke læses aflæsninger så langt tilbage i tid. 

Sagsnummer : 120281 – Målepunkter uden måledata (leveret første gang i Hotfix 

2.18a) 

På child-målepunkter, hvor der mangler måleværdier i en del af beregningsperioden, fejler 

SWIE med angivelse af tidserie i informationsjournalen. 
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Child-målepunkter, hvor der mangler måledata i hele beregningsperioden, stopper ikke 

beregningen, da det forudsættes, at det således må være et målepunkt, som man ikke 

modtager data på. Hvis der således er tilknyttet PrisID til et sådant målepunkt, så afregnes 

pridID'et ikke. 

Sagsnummer : 120901 – Stabilisering af overgangen til nettoafr.grp (leveret første 

gang i Hotfix 2.18a) 

Der er lagt kode ind som stabiliserer overgangen fra en nettoafr.grp til en anden eller fra en 

afr.fom til en anden. Bemærk, afregning/beregning af estimeret stand kun sker korrekt, såfremt 

aflæsninger i EVNTS ligger korrekt – dvs. ligger på ultimo dagen i den periode, som 

forbruget/stand afslutter. 

Sagsnummer : 121391 – Afgrænsning af indlæsning af aflæsninger (leveret første gang 

i Hotfix 2.18a) 

Der er lagt logik ind i afregningsmotoren, således den ser bort fra aflæsninger, der ikke ligger i 

afregningsperioden. Den kigger dog som minimum tilbage på nyeste aflæsning, også selvom 

den ligger mere end 1 år tidligere end beregningsperiodens startdato, og også selvom den er 

opgjort. 

Sagsnummer : 121686 – Annullering af rykkere ved lev.skifteopgørelser (leveret første 

gang i Hotfix 2.18a) 

Det er rettet, så en evt. rykker bliver annulleret, såfremt forbrugeren bliver gjort inaktiv efter 

beregningen. Saldo overføres til slutopgørelsen. 

Sagsnummer : 121804 – Forbedring af caching af fordelingskurver (leveret første gang 

i Hotfix 2.18a) 

Der er rettet en fejl i vedligeholdelsen af fordelingskurve-cachen, som medførte, at måneder, 

sidst i beregningsperioden på DGF-kontrakter af typen tarif med timepriser, kun beregnes til 0 

kr/KWh. Cachen starter med at indlæse den første opgørelsesperiode, og læser ekstra 3 

måneder før og efter ind for at undgå for mange opslag i databasen. Beregninger udover denne 

periode kan få problemer.  
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Sag 121890 – manglende moms på aregn linjer i visse situationer (leveret første gang 

i Hotfix 2.18b) 

SWIE glemte momsen på aregn gebyrer i visse situationer, hvor der også var andre typer af 

gebyrer på fakturaen, og hvor moms på gebyrerne er opsat til at blive opkrævet på en særskilt 

momslinje i AGIR3. Fejlen blev introduceret i 2.18a og2 .17d Hotfixes. 2.18a indeholdt en 

fejlrettelse til momshåndtering af gebyrer (ved DGF og Aregn kombination), som desværre 

havde denne sideeffekt. Sagen fra 2.18a er gentestet på Hotfix 2.18b. 

Udsøgning af regninger, hvor moms kan mangle: 

1. Find det første bundtnr., hvor på man har kørt Hotfix 2.18a (man kan også køre 

længere tilbage, men SQL kan tage noget tid, og derfor er det bedst af at afgrænse 

omfanget via bundtnr) 

2. Indsæt edbdato og bundtnr  for første kørsel i Hotfix 2.18a samt firmanr i nedenstående 

SQL. 

3. SQL’en køres. Fakturaer med afvigelse på opkrævet og forventet moms listes. 

Bemærk, afvigelsen skal være på over 1 krone, hvis fakturaen bliver taget med i listen.  

4. Eventuelle genberegninger udføres via AOPG. 
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SQL: 

declare @firmanr as int = 1; 

declare @edbdato as datetime = '2016-09-03'; 

declare @bundtnr as float = 576506 

 

select  

sum (case when a.tarifart like 'moms%' then a.pris else 0 end) momsopkrævet, 

sum (case when a.tarifart not like 'moms%' then a.moms else 0 end) 

momsvejledendeprlinjesummet, 

sum (case when a.tarifart like 'moms%' then a.pris else 0 end) - 

sum (case when a.tarifart not like 'moms%' then a.moms else 0 end) diff, 

b.instnr, b.regningnr, b.bundtnr, a.korttype, a.blockafr 

from sonlinc.agird a with (nolock) 

join sonlinc.akond b with (nolock) on a.instnr=b.instnr and a.firmanr=b.firmanr and 

a.regningnr=b.regningnr 

where b.EDBDATO >= @edbdato 

and   b.bundtnr >= @bundtnr 

and   b.firmanr = @firmanr 

and   b.tarifart in ('A-TOT','A-FAK') 

and   (b.instnr<>isnull(b.samlinstnr,0) or b.regningnr<>isnull(b.samlregningnr,0)) 

and   b.kortstatus is null 

and   isnull(a.prnstatus,0) <> 3  

group by b.instnr, b.regningnr, b.bundtnr, a.korttype, a.blockafr 

having  

abs(sum (case when a.tarifart like 'moms%' then a.pris else 0 end) - 

sum (case when a.tarifart not like 'moms%' then a.moms else 0 end)) > 1 
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3.1 Billing Server 

3.2 SWIR 

3.3 SNEX 

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 

4.1 Danmark - SonWin Billing / Engroskomponenter 

Sagsnummer: 121384 - Bamlist – Udsøgning i bamlist viser først resultat ved enter 

(EL) (NET/LEV) 

Når der udsøges i bamlist, sker det først på andet Enter tryk. 

Rettelse: Fejl var blevet indført ved løsning af sag 113661. Fejlen er nu løst, således at der 

søges ved første tryk på hhv. Enter eller F4. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 120638 - mflow – Ikke alle flowstatus kan oversættes af mflow (EL) 

(NET/LEV) 

Ikke alle flowstatus på mflow kunne oversættes, da eksempelvis START_Supply ved tilflytninger 

var lig ”Ukendt”. 

Rettelse: Der manglede en oversættelse i mflow op flowstatus.InternCompleted. Den er 

hermed tilføjet som "Færdig (intern)". 

Sagsnummer: 120659 - mkunde – mkunde skal vise parents mkunde (ligesom mrolle) 

(EL) (NET/LEV) 

Når man hopper rundt i m-skærmbilleder og har et childmålepunkt udsøgt og åbner mkunde, 

forsøger den at loade kunden for child. Men childs har ingen kunder, og derfor fejler den med 

en "Object Reference .." fejl. 

http://www.sonlinc.dk/
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Ved åbning af mkunde på child, bør den loade parents kundeinformationer og sætte ind i stedet. 

Skal virke ligesom på mrolle.  

Rettelse: Koden er tilrettet, således at der vises info der fortæller, at der er tale om et child 

målepunkt, og der vises data for parent (som på mrolle). 

Sagsnummer: 120428 - mkunde – Fejl i flytninger, hvor eksisterende kunde flyttes (EL) 

(NET/LEV) 

Når vi laver en flytning, hvor kunden er oprettet med CPR/CVR på akunde, fejler den, idet 

DataHub’en ikke vil godtage den, da den siger, at CPR/CVR er det samme som eksisterende. 

Rettelse: CPR/CVR valideres ikke længere mod eksisterende CPR/CVR i databasen, hvis 

leverancen ikke haves på gyldighedsdatoen. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 117717 - mkunde – Effekt rettigheder mangler i batsvis (EL) (NET/LEV) 

Under visning i batsvis mangler kW værdien i kW fra aampafr. 

Rettelse: Der var en fejl i koden, hvor man udsøgte værdien for kW i aampafr før, man fandt det 

man ville udsøge på. Derfor udsøgte man altid på "ingenting" og fandt ingenting. Dette er 

ændret, så man finder det man vil udsøge på før udsøgningen foretages. Dette har rettet fejlen. 

Sagsnummer: 117793 - mmp – Historik på mmp -> ny linje ved hver update (EL) (NET) 

Når sync'en opretter en ny linje på mmp oprettes den. Når Market Serveren efterfølgende 

opdaterer status, oprettes en ny linje, og den gamle gemmes i historik. Dette sker flere gange.  

Resultatet er ret forvirrende for brugeren, når de scroller igennem historikken, hvor de ikke kan 

gennemskue, hvad der er sendt, og hvad der kun er historik. 

Rettelse: Det er nu tilrettet for både mmp og mkunde, at det kun er forretningsrelevante 

opdateringer der vises som hist. 

Derudover er der lavet ny status boks i højre hjørne, der viser, hvornår der er sket opdateringer, 

og hvad de opdateringer har været (lavet på sagsnummer 102151). 

Sagsnummer: 118742 - Mservice – MSERVICE - Edi status (EL) (NET) 

En anmodning om leverance ophør i MService har Edi status "afventer", men i DH er 

leveranceophøret annuleret. EDI status i Mservice bør ændre sig til annulleret. 

Rettelse: Fejlen kunne opstå på baggrund af 2 scenarier. 

1. Brugeren har udsøgt på MSERVICE, hvor der lige efter modtages en annullering, og 

brugeren efter annulleringen knytter en kommentar eller sætter behandlet på MSERVICE. 

IsCancelled markeringen bliver slettet igen. 

2. Der er modtaget flere service requests fra leverandøren, og systement håndterede kun den, 

som den først stødte på. Der er 2 underart af denne. 

2a. Der ligger en serviceanmodning fx pr. 1/7 og 5/7 - her blev den tidligste annulleret (der 

ligger efterfølgende stadig en ikke annulleret i databasen). 
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2b. Der ligger 2 serviceanmodninger med samme pr.dato - her blev en tilfældig annulleret (der 

ligger efterfølgende stadig en ikke annulleret i databasen). 

Alle scenarier er løst, således at alle serviceanmodninger på en given dato for en given årsag 

bliver annulleret. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 121797 - mopg – Leverandørskift på mopg (EL) (NET/LEV) 

Ved afsendelse af leverandørskift fås fejlen "Balanceansvarlig aktør er ikke korrekt", selvom det 

er den korrekte leverandør der er valgt på mopg. 

Rettelse: mopg udleder desværre det forkert GLN i visse tilfælde, når balanceansvarlige rolle 

filtreres på baggrund af målepunktets netområde. Dette gør, at GLN-nummer for den 

balanceansvarlige er forkert i anmodningen om leverandørskifte. Det er en klientfejl, der er 

rettet. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 121802 - mflow – Beskedvisning fejler (EL) (NET/LEV) 

Når der klikkes på beskedvisning, fremkommer den ekstra popup kun som et kort blink, det 

virker ligesom når der mangler rettigheder. Det fejler med alle typer beskeder, (EDIflows, 

Forbrug, Anmodning…) 

Når beskeden netop er afsendt – fx fra mopg anmodning om stamdata, kommer der en .NET 

fejl.  

Rettelse: Rettighed fjernet, således vinduet altid kan åbnes vha. knapperne på mflow, komlog 

etc. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 121692 - mmultiopg – Massefremsendelse udføres kun delvist (EL) 

(NET/LEV) 

Når man bestiller fremsendelse af stamdata i mmultiopg på en større mængde målepunkter, 

kan det forekomme, at kun en del af disse behandles. 

Rettelse: Fejlen opstår ved, at listen af målepunkter, som jobbet omfatter skrives ned i DB med 

én række pr. målepunkt. Og da selve headeren til jobbet bliver skrevet først, kan man risikere, 

at BatchProcessoren får fat i et job, der endnu ikke er skrevet færdigt, og dermed misser den 

sidste del af listen. 

Løsningen blev at oprette jobbet med status "Oprettet" i stedet for "Klar" og så efterfølgende 

ændre status. Dermed vil BatchProcessoren først tage fat i jobbet, når det er færdigskrevet, da 

den ignorerer jobs med status "Oprettet". 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 
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Sagsnummer: 121936 - mforbtaller – gensync fejler med MS.NET fejl - Nettoafr.grp.6 

(EL) (LEV) 

Ved tryk på Gensync i mforbtaller vises en .NET Framework med Unhandled Exception – ved 

tryk på Continue sker der ikke mere – forbrug gens,ynces ikke og der vises intet i mfejl.  

Rettelse: Gensync virkede ikke, når mforbtaller skulle opdatere den valgte linje til at være 

Netto-forbrug. Dette ville ske, hvis målepunktet er E17, Virtuel og nettoafr.grp 4 eller 6, og den 

valgte linje ikke var 'E17Virtual' som Kvalitet. 

mforbtaller forsøgte at ændre Kvalitet til 'E17Virtual', der skal bruges i sync'en til at opsætte 

NETTO måler, men dette fejlede. Dette er nu rettet, således at der ikke fremkommer en fejl. 

Sagsnummer: 121938 - Ny netto-måler autooprettes ikke (EL) (LEV) 

Forbrug for overskudsproduktion lå strandet i mforbtaller. Det var forventet, at der blev 

autooprettet en ny måler til NETTO-måler og at forbruget blev syncet ind. 

Rettelse: Autooprettelsen fejler da sync'en finder for mange ens ampop'er med samme 

målepunktsID og forskellige pr.dato'er. Fejlen er rettet, således at den kun udsøger en ampop. 

Sagsnummer: 121965 - Sync service går ned (EL) (NET/LEV) 

Vi har problemer med, at Sync servicen i går ned. Fejlsøgningen skal optimeres, da det kan 

forstyrre ret kraftigt, hvis det er over en weekend det sker. 

Rettelse: Fejlhåndteringen er opdateret, således at fejlen logges i mfejl, og sync'en kører videre 

uden, at Sync-servicen går ned. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 121970 - Indexes skal ikke reorganiseres i ReOrg (EL/GAS) (NET/LEV) 

Indexes skal ikke reorganiseres i ReOrg, da det kan køres særskilt, og sløver performance. 

Rettelse: Al reorganisering af indexes i ReOrg er fjernet. Alle aktører skal selv opsætte 

schedulerede reorganiseringer af indexes. Ønskes der hjælp til dette, kan konsulentafdelingen 

kontaktes. 

Sagsnummer: 110395/111300 – BRS-007/019/020 - Man kan sende forbrug og stamdata 

selvom MP er nedlagt (EL) (NET/LEV) 

Man kan sende forbrug/tællerstand og stamdata, selvom målepunktet er nedlagt. 

Rettelse: Aflæsninger og stamdata for nedlagte målepunkter bliver nu ignoreret i Sync'en. Der 

kommer ikke fejl i mfejl. 

Dog vil aflæsninger for dagen, hvor målepunktet er nedlagt blive sync'et og sendt til 

markedsserver. 

Sagsnummer: 121595 – M-skærmbillede Stop-knap til at stoppe udsøgning. (EL) 

(NET/LEV) 

Stopknap skal implementeres på de skærmbilleder, der mangler en stopknap, i tilfældet af, at 

man vil stoppe en udsøgning. 
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Rettelse: Der er implementeret en stopknap på følgende skærmbilleder: mmppris,mpris, 

komlog, mmultiopg, mmansync, manmod, mandel, mafstemres. 

Den fungerer således, at når man går i gang med en søgning, så kan man se at en søgning er i 

gang, ved at progressbaren bliver aktiv, og det samme gør stopknappen. Hvis man trykker på 

stopknappen under søgningen, stoppes søgningen ikke i databasen, men når resultatet 

kommer tilbage, bliver dette smidt væk, og ens datagridview, eller hvad udsøgningen skulle 

komme frem i, bliver ikke opdateret. 

Stopknappen er ikke ensartet på alle skærmbilleder endnu, så der er stadig et par 

skærmbilleder, hvor den kan sidde et andet sted, eller se lidt anderledes ud. Disse er blandt 

andre: mfejl, mjob, mkontrol og mforbtaller. 

Sagsnummer: 121383 – mlevskift - fejl for netselskab (EL) (NET) 

Mlevskift giver en fejlbesked hvis man søger som netselskab. Mlevskift er kun for leverandører. 

Rettelse: mlevskift giver ikke længere fejlbesked, når der søges som netselskab. 

Sagsnummer: 107829 – mflow - Ønske om inst. nr. ved mflow (EL) (NET/LEV) 

Det ønskes at installationsnummer fremgår af mflow og at der er mulighed for at skrive en 

bemærkning her, ligesom vi i dag kan på alevflow. 

Rettelse: Installationsinfo, som på mmp, mkunde etc., vises nu i bunden af mflow. Ønske om at 

skrive en bemærkning, er implementeret i tidligere version. 

Sagsnummer: 110133 – mflow - Oversættelse af interne kuverter via trimning (EL) 

(NET/LEV) 

Interne kuverter som eksempelvis SUPPLY_Stop og SUPPLY_start skal kunne oversættes til 

andre interne overskrifter via trimning i DataHubCodeTable. 

Rettelse: mflow interne kuverter bliver nu oversat vha trimninger. Initiel opsætning kommer med 

i ReOrg 2016.09. Findes trimninger ikke, så bliver de oversat til standard værdier, der er det 

samme som initielle opsætning. 

Sagsnummer: 102151 – mmp - Udvikling og implementering af ny status-boks (EL) 

(NET/LEV) 

Eksisterende status-boks på mmp skal laves om. 

Rettelse: Der er nu lavet en ny info boks på mmp og mkunde. Infoboksen viser kommunikation 

for relevante forretningsprocesser på den pr.dato, der er valgt for den kunde, der vises. Ved 

dobbelt-klip i infoboksen så hoppes over på mflow, og der navigeres til den valgte kuvert. 

Sagsnummer: 102410 -  mbal - Man skal kunne definerer filplacering til MPliste (EL) 

(LEV) 

Når man åbner en fil over påvirkede målepunkter på fanerne, skal man kunne bestemme via en 

opsætning, hvor filen skal placeres. Pt. er den hardcoded til at være samme sted som klient-

installationen. 
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Rettelse: Der er implementeret kode, der angiver defaultsti til at være brugerens 

dokumentmappe, ellers vil koden fejl pga. rettigheder. Endvidere kan der nu benyttes en 

trimning, hvor det er muligt at specificere en anden mappe end default. 

Sagsnummer: 106873 -  BRS-020 - Håndtering af sletning på aflæsning med 

korrektioner  (EL) (NET) 

Hvis en aflæsning på atlv har en korrektion (eller flere), vil en sletning i DH'en kun kræve én 

annulleringsbesked, men på atlv kræver det 2 sletninger. 2 sletninger på atlv må altså ikke 

medføre 2 annulleringsbeskeder. 

Rettelse: Sletning af korrigerede aflæsninger bliver nu ignoreret i Sync'en, dvs. de vil aldrig 

komme til markedet. Det er kun når den ikke-korrigerede aflæsning/stand for en dato bliver 

slettet, at sletningen ryder over til markedsserver. 

Sagsnummer: 105116 -  BRS-007 - Mangler på BRS-007, nedlæg målepunkt (EL) (NET) 

Hvis et parent målepunkt nedlægges, skal der automatisk sendes en nedlæggelse på samtlige 

child målepunkter først. 

Rettelse: Når et parent målepunkt bliver nedlagt i Sync'en, så bliver alle childs også nedlagt. 

Når et parent målepunkt bliver nedlagt på mmp, så bliver brugeren spurgt om hele strukturen 

skal nedlægges – svares der ja, bliver både parent og child nedlagt. 

Markedsserveren er ændret, således at hvis både parent og child(s) skal nedlægges, så bliver 

child(s) nedlagt først, og når svar kommer retur, så bliver parent nedlagt. 

Sagsnummer: 119724 -  SYNC - Udvide movingObjekt til håndtering af afregningsform 

(EL) (LEV) 

Af hensyn til at der skal kunne laves tidsfristvalidering ift afregningsmetoden er AWK udvidet så 

brugeren kan udfylde afregningsformen, når der oprettes ny installation. Dette medfører, at der 

skal implementeres nye regler i tidsfristvalideringen. 

Rettelse: Syncen understøtter nu valgt afregningsmetode i AWK, så tidsfristvalidering sker 

således: 

- Hvis "SettlementMethod" er udfyldt, benyttes denne afregningsform uanset, hvad der 

står på mmp. 

- Hvis "SettlementMethod" ikke er udfyldt, bruges afregningsformen på mmp. Hvis mmp 

ikke findes, eller hvis afregningsmetoden er tom, bruges default "skabelonafregnet" 

som afregningsform. 
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Sagsnummer: 117100 -  mrolle – Ændring af mrolle (EL) (LEV) 

Med henblik på at gøre det let af lave fejlrettelse i datoer mv. i mrolle, skal visning / 

skærmbilledet retænkes med fokus på at gøre historik lettere at gennemskue og fejlrettelser 

lettere at lave. 

Rettelse: mrolle for leverandør/balanceansvarlig redigeres nu i grids med overblik over alle 

occurrences på en gang. Nu ligner den således mere det gamle alevskift-billede, hvor 

leveranceperioderne vises i et grid, og der er angivelse af ændringshistorik. Det nye overblik 

gør mrolle mere brugervenligt – både i administration og overblik.  

Mulighederne for at ændre i rolleforholdet er blevet suppleret med flere valideringer og 

sikkerhed mod konflikter for eksempel med overlappende perioder. 

Der har hele tiden været mulighed for at rette/ændre i mrolle opsætningen på et målepunkt. 

Dette er udviklet for at give mulighed for, at SWMarket kan være i sync med DataHub, hvor 

automatikken har fejlet, fx ved krydsende processer, hvor SonWin endnu ikke kan håndtere 

enhver situation korrekt. 

Vigtigt! 

Det er dog vigtigt, at brugeren er klar over, at hvis man opretter eller afslutter leverancer i 

mrolle, så medfører det et forsøg på sync til ampop. Afregningsmotoren SWIE ser i ampop, når 

den afgør, om, og hvornår, en installation skal afregnes eller ej. Derfor skal brugerne af 

muligheden for at rette i mrolle være opmærksom på, at ampop efterfølgende skal tjekkes efter 

sync er udført. Hvis sync har ikke har haft den ønskede effekt på ampop, skal der laves 

manuelle tilpasninger til ampop, hvilket pt. kun kan klares i handelsselskabet, under anvendelse 

af SQL. 

Derfor anbefales det samtidigt, at det kun er de få brugere med dyb viden omkring disse 

funktioner/indstillinger, som gives mulighed for at ændre på opsætningen i mrolle i selskaberne. 

Øvrige brugere bør enten ikke have adgang eller have autoriteten 9, som kun giver mulighed for 

at slå op, men ikke ændre noget. 

For flere detaljer henvises der til dokumentet ”Retænkning af mrolle” der ligger i bilag på sagen. 

Obs! har været frigivet i 2016.08-Hotfix pr. 2016-09-15. 

Sagsnummer: 120233 -  amal – Dropdown "aflæsningsfrekvens" på amal er afhængig 

af batidsnr (EL) (NET/LEV) 

Dropdown "aflæsningsfrekvens" på amal er afhængig af afregningsformen på batidsnr, men 

afregningsform-markeringen på batidsnr bruges ikke længere. 

Rettelse: Begrænsningen er fjernet for både LEV og NET, og i stedet vises følgende: 

FOR LEV: Dropdownen viser den værdi der er i DB'en. 

FOR NET: Man kan vælge: Time (PT1H), Andet (ANDET), Kvarter (PT15M), Måned (P1M) 

Sagsnummer: 120661 -  MFORBTALLER – Sletning af aflæsninger før Go-live (EL) (NET) 

Der er observeret aflæsninger som er slettet, hvor aflæsningen ikke findes på mforbtaller fejler i 

Sync'en, fordi perioden er før 1/4. Det skal være muligt at annullere en aflæsning som net før 

1/4, uden at selskaberne skal gøre det manuelt i DataHub'en. 
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Rettelse: Hvis der slettes en række på EVNTS, fra før ¼-2016, og som ikke findes på 

mforbtaller, så indsættes en 'dummy' aflæsning med korrekt data, som markeres som slettet og 

sendes til markedet. 

Sagsnummer: 121620 -  RBAL01 – Markedsmæssig afstemning (EL) (NET/LEV) 

Der var fejl i formel modulet, der gjorde at den markedsmæssige afstemning af tidsserier ikke 

blev udregnet korrekt, såfremt de involverede tidsserier ikke havde en værdi i ”Afregnart”.  

Rettelse: Nu udregnes formlen ENGROSSUMDAG korrekt selvom de involverede tidserier i 

batidsnr ikke har værdi i 'Afregnart'. 

Sagsnummer: 119914 -  mkunde – Forkert håndtering/timing i market ødelægger 

kontaktadresser (EL) (NET/LEV) 

Visse scenarier, resulterede i at kontaktadresser ikke blev registreret korrekt på mkunde. 

Rettelse: Der er lavet rettelse, således at kontaktadresser nu kopieres også fremad i tid ved 

ændringer på mkunde. 

 

Sagsnummer: 121728 -  RAFR04 – Aflæsningskort uden kundeadresse (EL) (NET) 

Ved dannelse af leverandørskifteaflæsningskort, bliver der dannet aflæsningskort, som ikke har 

en kundeadresse. 

Rettelse: Adressen i mmp benyttes nu som aflæseradresse, hvor denne er markeret som 

"samme som målepunkt". 

 

Sagsnummer: 121747 -  mmppris – Pris stoppet frem i tid er ikke synlige i mmppris 

(EL) (NET/LEV) 

Hvis en pris havde et stop frem i tid, eksempelvis d. 31/12-2016, var det ikke muligt at vælge 

denne pris inde på mmppris, selvom denne dato ikke var nået endnu, og prisen derfor stadig 

burde være aktiv. 

Rettelse: Der var en fejl i mmppris som betød, at priser som er stoppet og godkendt af DataHub 

ud i fremtiden, blev fjernet fra valglisten af priser, også selvom stopdato ikke var nået. 

Der er nu lavet en koderettelse, så der tages hensyn til dato for prisens stop. Prisen kan nu 

vælges frem til og med den dato den stopper. 

Sagsnummer: 121819 -  Tællerstand vises på Forbrugfane i mflow ved tilslut måler 

(EL) (LEV) 

Når tællerstand kommer ind før tilslutningen, vises den på Forbrugsfanen i mflow. Også efter 

tilslutningen er modtaget selv om det er samme dag. 

Rettelse: Market Server er nu rettet for tilslutning af målepunkter, så den først leder efter en 

matchende aflæsning på den korrekte dato og overtager denne til BRS-008 flowet, hvis den 

findes. Ellers oprettes en ny gul kuvert som hidtil. 
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Sagsnummer: 122005 -  mkunde – Kontaktadresser bliver ikke blanket med ny 

tilflytning (EL) (NET) 

Ved en tilflytning af ny kunde, bliver de gamle kontraktadresser ikke overskrevet, hvis der ikke 

blev medsendt nogen til at erstatte dem med. 

Rettelse: Ved modtagelse af kundestamdata, overskriver Market Server kun de 

kontaktinformationer der eksplicit fremgik af EDI'en (dvs. er eksplicit sat i DH). Evt. eksisterende 

kontaktinformationer på målepunktet, som ikke blev ramt, fik lov at leve uændret videre. 

Dette er nu rettet, så kontaktinformationskategorier, der ikke er indeholdt i en kundestamdata 

EDI, bliver tømt og sat til "Samme som MP". 

Rettelsen er med i 2016.09 release, men vil kun afhjælpe problemet på kundestamdata, der 

modtages efter versionen er installeret. 

Sagsnummer: 122501 -  mmppris – Fejl i visning af STOP (EL) (NET/LEV) 

mmppris har problemer med at håndtere STOP på samme dato som en START(/prisopdatering) 

Rettelse: mmppris er blevet tilrettet, således at der i situationer, hvor et stop findes på samme 

pr. dato som en en start, skelnes på ChangedDate for at afgøre, hvilken rækkefølge de 

evalueres i. Dvs. et stop med en senere ChangedDate, men samme pr. dato som en start, vil 

annullere denne. Et stop med en tidligere ChangedDate vil i stedet selv blive annulleret af 

starten. 

Sagsnummer: 122105 -  Mkonsistens – Uoverensstemmelse i forbindelse med 

konsistenskontrol (EL) (NET/LEV) 

Konsistensfiler bliver afvist, hvis der står NULL i forventet årsforbrug. Det opstår, hvis værdien 

er blank i SonWin. 

Rettelse: Forventet årsforbrug trækkes ud som tom streng "" nu i stedet for "NULL". Dette sker 

efter aftale med Energinet.dk 

Sagsnummer: 122366 -  mmppris – kan ikke manuelt ændre stop dato i 2016.08 (EL) 

(NET) 

Problemet var, at der i 2016.08 var indført en fejl i mmppris, som gjorde, at man ikke kunne 

taste en stop-dato selv, efter man havde sat hak. Dette burde man kunne jf. forskrifterne. 

Rettelse: Der er nu igen åbnet op for, at man manuelt kan taste den ønskede stop-dato, efter 

man har sat hak i "stop" på mmppris. 

Sagsnummer: 115712 -  ampop – Skift til/fra/af nettoafr.gr. fejler i afsendelsen (EL) 

(NET) 

Skift til/fra/af nettoafr.gr. fejler i afsendelsen pga. rækkefølgen beskederne sendes i. 

Rettelse: Markedsserver holder beskeder tilbage på målepunktsstamdata opdatering på 

samme målepunkt, hvis der detekteres multilple beskeder, og der sendes én ad gangen. De 

afventende beskeder ligger i vent-flow på mflow, og når den forrige målepunktsstamdata 

opdatering er gået OK, bliver næste sendt. 
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Hvis en målepunktsstamdata opdatering fejler, så skal data tilrettes, og besked gensendes. 

Afventende beskeder kan trigges til at blive sendt vha. ny knap på mflow (kræver rettighed over 

30) 'Genkør intern ventende'. 

Sagsnummer: 119636 -  BRS-013/BRS-007 – Nedlæg fx ved skifte fra gr.6 til gr.0 (EL) 

(NET/LEV) 

Der er pt. ingen håndtering i amalo, og sync til nedlæggelse af enklemålepunkter i en MP-

struktur – fx ved skifte fra gr.6 til gr.0, hvor kun E17 skal overleve. 

Rettelse: Sync'en understøtter nu, at der kan nedlægges målepunkter i forbindelse med 

nettoafregningsgruppe skift. ampop sætter EffectiveClosingDate på målepunktet, og Sync'en 

tolker dette som nedlæg, og besked sendes til DataHub'en. 

4.2 Danmark - SonWin Billing - GAS 

Sagsnummer: 120871 - alevflow – Leverandørskift bliver afvist en dag for tidligt. (Gas) 

(NET/LEV) 

Tidsfristen for leverandørskift er 10 arbejdsdage. Systemet afviser leverandørskifter, der er 

indsendt på sidste dag. 

Rettelse: Nu tjekkes korrekt på klokkeslet ved tjek på tidsfristen for modtagelse af 

leverandørskifter, hvilket medfører, at leverandørskift ikke bliver afvist en dag for tidligt. 

Sagsnummer: 120931 - Batsvis – Godkendte TS overskrives ikke. (Gas) (NET/LEV) 

Godkendte tidserier i Batvis bliver ikke overskrevet. Dette er problematisk, hvis der er 

ændringer, og de skal omberegnes.  

Rettelse: Nu overskrives tidsserier automatisk, når man modtager timeforbrug (MSCONS 

beskeder) via EDI, også selvom de er godkendte. 

Det er nu muligt via trimninger i bchec at få overskrevet godkendte tidsserier, når disse 

tidsserier beregnes via planer. Disse trimninger er beskrevet i hjælpen til baplan. 

Sagsnummer: 120940 - alogedi – Fraflytters navn sendes til Tilflytter i stamdata. (Gas) 

(NET) 

Ved modtagelse af en tilflytning fra en anden leverandør skal der sendes stamdata. I denne 

stamdata meddelelse sendes fraflytters navn i stedet for tilflytter. 

Rettelse: Nu afsendes stamdatabeskeden på en modtaget anmeldelse af tilflytning med korrekt 

kundenavn, dvs. tilflytters navn. 

Sagsnummer: 121217 - alevflow – Aflæsningsterminer opdateres ikke korrekt. (Gas) 

(NET/LEV) 

Ved modtagelse af stamdataændringer, opdateres aflæsningsdatoen ikke korrekt i agas og 

ainst. Aflæsningsdato er ifg. stamdata 1/5, så 2-tallet på ainst og agas skal stå i april måned og 

ikke i maj måned. 
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Rettelse: Nu opdateres aflæsningsterminen korrekt i ainst og agas ved modtagelse af 

stamdatabeskeder. 

Sagsnummer: 121221 - Fraflytning kan ikke foretages for FFV GAS (Gas) (LEV) 

Fraflytning kan ikke foretages for FFV GAS. 

Rettelse: Nu kan fraflytning foretages for alle gasleverandører via alevskift og manmflyt uden 

fejl. 

Sagsnummer: 121709 - Batidsnr – Fejl i markedsdata ved skift fra DMS til nDMS. (Gas) 

(NET) 

Der er eksempler på installationer, der overgik fra DMS til nDMS pr. 1/9-2016, og disse havde 

DONG som leverandør. Ved ændring af dette på forkant kom der problemer, da dette 

resulterede i, at der ikke blev sendt data til DONG på disse målersteder for sidste gasdøgn, og 

at beregningen af timeporteføljen på DONG fejlede.  

Det skal være muligt at gøre dette på forkant, da skæringsdatoer kan ligge i weekenden. 

Rettelse: Nu håndteres skift af afregningsform - herunder også overgang fra DMS til nDMS - 

korrekt i rbal1 og rbal02 ved udsøgning af tidsserier for dynamiske planer og beregning af 

tidsserieformler. 

Sagsnummer: 120798 – Redi01 – Modtagelse af stamdata fejler ikke. (Gas) (NET/LEV) 

Der var tilfælde, hvor stamdata ikke blev afvist, selvom der ikke var en aktiv leverance. 

Rettelse: Nu afvises stamdata hvis leverancen ikke haves. Hvis stamdata modtages pga. 

leverandørskifte (inklusiv flytning) tjekkes, at fremtidig leverance haves i alevflow med 

skæringsdato lig pr. datoen i beskeden. 

Sagsnummer: 106939 – Redi01 – Mangler meddelelse om manglene aflæsning (Gas) 

(NET/LEV) 

Der mangler en metode for at fremfinde og følge op på hvilke gasleverandører, der mangler 

aflæsninger. Herved slippes der for at blive rykket af leverandørerne på markedet, når disse 

mangler aflæsninger for at kunne afregne deres slutkunder. 

Rettelse: Ny funktionalitet er implementeret i den nye rapport rafr13. 

4.3 Tysk marked  

Sagsnummer: 120927 - atlv – ændring til indlæsning af OPSAT stand fra net (ligesom 

mrolle) (EL) (LEV) 

Vi har brug for at få ændret SW, således vi kan få indlæst OPSAT stand fra net på atlv, med 

korrekt dato. 

Rettelse: Nu indlæses opsatte stande med aflæsningsdato lig aflæsningsdatoen fra beskeden 

minus 1 dag. Alle andre typer stande bliver indlæst som hidtil med aflæsningsdato lig 

aflæsningsdatoen fra beskeden. 
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Sagsnummer: 121108 -  EDIEL DE – EDIEL opdatering pr. 1. oktober 2016 (EL) (NET/LEV) 

Der er lovmæssige ændringer til Edielforskrifter på Tyskland pr. 1. oktober 2016. 

Rettelse: Følgende ændringer er implementeret på denne sag: 

- Der skal afklares i kort analysedokument / specifikation, hvilke ændringer der skal 

implementeres.  

- For hvert punkt afgøres, om der er usikkerheder i forhold til den allerede 

implementerede funktionalitet.  

- Der gennemføres udvikling på eksisterende kode. 

- Der gennemføres test vhj.af Compellos testlicens til nyt værktøj. 

5 Integration 

5.1 Sagsliste Host 

Sagsnummer: 122156 – Hostservice vil ikke starte 

Der havde indsneget sig en fejl i Hosten i release 2016.08, som gjorde, at hostservicen ikke ville 

starte grundet en manglende tabel. 

Reorganisering af SonWin Host, som kører ved opstart af hostservicen, er tilføjet denne tabel. 

5.2 Sagsliste XMLBasis 

Sagsnummer : 117816 - Tilbagevendere i xmlbasis WEB101 

WEB101 er nu tilføjet: installationsnummer, flag for om man har leverancen, samt flag for om 

der er andre forsyningsarter på installation end forsyningsarten for det angivne aftagenummer. 

Dette gør, at man kan identificere tilbagevendere. 

Sagsnummer : 116795 - Håndtering af cprnr2 i XMLBasis - WEB002, WEB002b og 

WEB140 

 

WEB140, WEB002b og WEB002 kan nu modtage CPR-nr., herudover er validering på CPR-

numre, kun fødselsdato ikke modulo 11. 

Sagsnummer : 122002 - Forbruger får indflyningsdato = kontraktstartdato, skal være 

dagen før WEB032b 

Har man sat bchectrimningen for oprettelse af forbruger i bchec ved tilbagevendere i WEB032b, 

oprettes forbrugeren nu med indflytningsdato som dagen før kontraktstartdato. 

5.3 Andre integrationer 

Sagsnummer : 121814 - Synkronisering mellem SW og VisionAir går i selvsving 

Der var en uhensigtsmæssighed i VisionAir synkroniseringen som forudsatte, at der kun var én 

måler med et givet fabrikationsnummer på tværs af forsyningsarter. 
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Dette har vist sig ikke at være tilfældet, og gav den sideeffekt, at målerne blev ved med at blive 

synkroniseret. 

Visionair er tilrettet, så det kan håndteres. Det kræver, at der først eksekveres et 

databasescript, som tømmer synkroniseringstabellen, og efterfølgende tilretter 

synkroniseringstabellen. 

Der sendes separat beskrivelse til de kunder, som kører VisionAir. 

Sagsnummer : 120944 - Forbrugsrapporter og varslinger sendes ikke - rafr184 

Der var en fejl i den måde rafr184 så på tilmeldinger, derved var det ikke alle tilmeldte, som blev 

opfattet som tilmeldt. 

Rafr184 er rettet så den kan håndtere dette. Data er tilrettet. 

Sagsnummer : 121688 - Fejl i beregning af gennemsnit ved forbrugsrapporter på 

ugebasis. 

Fejlen opstod kun på ugerapporter og skyldtes, at der blev taget 1 dag for meget med. 

Derved blev gennemsnit forkert, da den sidste uge kun indeholdt 1 dag fra ugen. 

Sagsnummer : 107530 - Filformat integration til Netbas 

Filformatet er tilrettet således, at når engrosmodel licens er sat, og forsyningsart er el, tages 

kundeadresse fra afbryderadresse på mkunde. 

Kolonnenavnet er ændret fra ”Debitoradresse” til ”Afbryderadresse”. 

Ligeledes er kolonnen med kundenavn ændret til en kolonne med afbrydernavn fra mkunde.  

Kolonnenavnet ændres fra ”Debitornavn” til ”Afbrydernavn”. 

Kolonnerne ”Debitor Postnr” og ”Debitor Bynavn” er ligeledes omdøbt til ”Afbryder Postnr” hhv. 

”Afbryder Bynavn”, og vil svare til afbryderen for installationen. 

Hvis der ikke på ainst er angivet en afbryder, anvendes informationen fra kunden som tidligere. 

Herudover tages målepunktid, samt tilsluttet og frakoblet, nu på grundlag af data fra ampop. 

Filformat : 

Feltnavn Netbas Kolonnenavn i fil Pos i fil 

(tabnr.) 

Format SonWin/Beskrivelse 

Knudepunkt1 Installationsnr. 1 N 11 Installationsnr. 

Installationsnr. Installationsnr. 1 N 11 Installationsnr. 

Målepunkt ID Aftagenummer 2 A 18 Aftagenummer (Eannr.på måleren) 

Anlægsadresse Installationsadresse 3 A 40 Installationsadresse 

Regningsadresse Afbrydernavn 4 A 40 Kundenavn på afbryder 

Regningsadresse Afbryderadresse 5 A 40 Kunde adresse på afbryder 

Distrikt Distrikt 6 N 5 Distrikt 
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Feltnavn Netbas Kolonnenavn i fil Pos i fil 

(tabnr.) 

Format SonWin/Beskrivelse 

Belastningskategori Kategori 7 N 5 Kategori 

Anlæget tilkoblet StartDate 8 D (DD-MM-

YYYY) 

Målepunktstatus = E22 

Anlæget frakoblet EndDate 9 D (DD-MM-

YYYY) 

Målepunktstatus = E23 

Energiforbrug Energiforbrug 10 N 14,3 Forbrug år -1 

Referenceår Referenceår 11 D (YYYY) Sidste årsskifte 

Debitor Postnr. Afbryder Postnr. 12 A 10 IPOST.IPostnr. 

Debitor Bynavn Afbryder Bynavn 13 A 30 IPOST.Navn 

 

Mapning til SonWin Billing – Engrosmodel Licens ikke sat, eller forsyningsart er en anden end 

el: 

 

 

 

1 

3 
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10 

11 
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Mapning til Netbas 
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Mapning til SonWin Market – Engrosmodel Licens sat og forsyningarten er el: 

 

 

Bemærk: Er ”Samme som målepunktet” markeret, skal data hentes fra SonWin Billings 

installationsdata - På samme måde, som hvis engrosmodel licensen ikke var sat. 

  



 

26/29 

SONLINC A/S Copyright © 2016 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2016.09.docx 

Sag: 121813 

 

For el tages målepunktid i ampop. Herudover findes første pr.dato på ampop for, hvornår anlæg 

er tilsluttet (tilslutningsstatus = tilsluttet) som tilslutningsdato og seneste pr.dato på ampop, hvor 

anlæg er frakoblet (tilslutningsstatus = frakoblet). 

Mapning til NetBas 

 

  

8+9 

8+9 2 
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6 Distribution og Målere 

Sag 120699 – Engrosmodel: rafr04, kontaktpersoner 

Navn og adresse for kontaktpersoner i rafr04 hentes fra markedets oplysninger til wordflet. 

Felterne begynder med Aflæser_. 

I tidligere versioner var der en mangel i form af, at data ikke blev hentet, hvis ”Samme som 

målepunktet” var udfyldt. Dette er rettet. 

Der er herudover tilføjet nyt flettefelt: 

 Aflæser_BySted 

Når der udskrives Oversigt, i stedet for flettefil, hentes navn nu også fra markedsdata (aflæser), 

mens installationsadressen som hidtil kommer fra ainst. 

En opdateret Best Practice for rafr04, der beskriver aktuel status for programmet i forhold til 

Engros-netselskabet, findes på Kundeområdet, under Downloads , underpunkt Rapporter 

(nederst). 

Sag 121984 – Engrosmodel: amalo/rafr120 nedlæg måler  ampop 

Når en måler nedlægges i netselskabet, vil Målernr og tælleværksnr blive fjernet fra ampop. 

Sag 119581 – rafr102, Gasdistribution, Undlad flyttere, ny flytteproces 

Det nye flueben ”Undlad flyttere” blev ikke genskabt fra swakt, ved dobbeltklik på kørslen. Er 

rettet nu. 

Fluebenet betyder, at en installation der findes ved leverandørskiftekørsel, bliver sprunget over, 

hvis den er nævnt i tabellen over anmeldte flytninger. I denne version er tilføjet et opslag i den 

tabel som ”ny flytteproces” benytter. 

(Bemærk, at fluebenet ikke vil fungere for El i Engros-netselskabet i og med, at oplysninger om 

anmeldte flytninger ikke ligger i disse tabeller).  

Sag 122438 – amalo, opdatering af Tilslutningsstatus v/ måleropgave 

Ved ampop-konfigurationer med mange målepunkter, fik ikke alle målepunkter skiftet 

tilslutningsstatus til ’Tilsluttet’ ved ”Gem” i amalo. Det er nu rettet. 

 

Sag 122400 – Databaseadgang i RRS moderniseres 

SonWin RemoteReading benytter nu brugeren SonlincAppl_RRS_Sonlinc til adgang. Brugeren 

skal oprettes via SonWin Database Utility. 

 

7 Basis 
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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 aanmod, baafsend, amal, balgodk, bats1, ares og baprofil2 

er nu ændret til at tilgå Sonlinc. TimeSeriesValues direkte uden om viewet 

Sonlinc.BATIDSERIE. 

 

SonWin Database Utility 

Brugeren SonlincAppl_RRS_Sonlinc er nu tilføjet til værktøjet 
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Sagsnummer: 111639: F1-hjælp åbner ikke i SWAdm 

I de skærmbilleder, der er tilknyttet SWAdm, har det ikke været muligt at tilgå F1-hjælpen. Det 

har været gældende i de tilfælde, hvor SWAdm aktiveres fra SWAfregn. Denne 

uhensigtsmæssighed er nu fjernet. 

En direkte aktivering af SWAdm har ikke givet anledning til fejlen. 

Sagsnummer:  114382: Fejl ifm søgning i asog 

Ved søgning på fraflyttede kunder via e-mail adresse har ikke givet et korrekt resultat, desuden 

vises e-mail adressen ikke i resultatlisten. 

Anvendelse af e-mail adressen, som kriterium for fremsøgning af kunder, er forbedret til at vise 

en korrekt resultatliste. E-mail adressen er nu tilføjet resultatlisten. 


