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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 2016.09 til og med release 2016.10. 

2 Debitorstyring og Kundeservice 

Sagsnr 107815 P-nr anvendelse i rafr134/Nemkonto 

P-nr anvendes ved NEMKONTO såfremt det er tilvalgt på AKUNDE som særskilt checkboks. 

Bchec AKUNDE, NEMKONTOJA, 1. 

Sagsnr 122511 Adepos/Adepocalc kan nu også beregne deposita af kloakbidrag 

Der undersøges, om der sidder en vandmåler tilknyttet kloak på Akloak, og så benyttes denne 

til at beregne deposita størrelse.  

Sagsnr 121238 Fremtidigde betalinger kan medtages ved tilmelding på ASEPA. 

Der er tilføjet en tjekboks på skærmbilledet, så fremtidige betalinger kan tilmeldes.  

Sagsnr 107815 I AWK udfyldes tarifnr automatisk med værdien fra ainst 

Der er lavet en rettelse til AWK: Når der laves et tilflytteflow, bliver tarifnr udfyldt automatisk 

med værdien fra ainst. 
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Sagsnr 115081 Ønsket betalingskanal kan nu angives i AWK  

Regningskanalen PBS, Elektronisk Faktura 

samt e-mail fakturering kan nu angives i 

AWK ved registrering af en flytning. 

Der skal sættes følgende bchec, for at 

mulighederne bliver åbnet: 

Kodenavn: REGNINGSKANAL 

Kode A:  BS 

Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil det 

være muligt at tilmelde kunden til 

betalingsservice i processen "Aftaler". 

Kodenavn: REGNINGSKANAL 

Kode A:  EMAIL 

Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil det 

være muligt at angive e-mail som 

regningskanal i processen "Aftaler". Obs. 

licens til Email regning kræves også. 

Kodenavn: REGNINGSKANAL 

Kode A:  EFAKTURA 

Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil det 

være muligt at melde kunden til E-faktura i 

processen "Aftaler". 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr 116282 Felt til angivelse af flyttebesked er tilføjet AWK  

Når flytning er gennemført, kommer denne flyttebeskenden til at ligge på fraflytter i aforb. 
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Sagsnr 119189 Valg af afregningstype i AWK 

Der er lavet en rettelse til AWK: Når der laves et tilflytteflow skal afregningstype kunne 

redigeres.  

Feltet udfyldes automatisk (for el-aftaler) med værdien fra ainst ved eksisterende installationer 

og fra bchec ved nye installationer. 

Der er lavet en UpdateConsumptionPoint action, som opdaterer en eksisterende installation 

med en evt. ny værdi. 

Sagsnr 119877 Autogodkendelse af aflæsninger på andre forsyningsarter 

Når der tastes aflæsninger på aftaler (ikke el) bliver aflæsningerne automatisk godkendt. Både 

til- og fraflytning. 

I øvrigt er der rettet udregning af aflæsningsdato: Udregningen foretages nu på baggrund af 

aftalens perdato (og ikke flytninges perdato som før). 

Sagsnr 122226 AWK opretter installationer med blanke værdier i felter i stedet for 

Null  

Tilrettet AWK's oprettelse af installationer, således at blanke eller 0 værdier i stedet for Null ikke 

forekommer. 

3 Afregning og fakturalayout 

3.1 SWIE – afregningsmotor 

Sagsnr 112673 Korrektionen bliver ikke fordelt i forhold til % i kontrakt 

Det er lagt ind, at SWIE Korrektionskørsel tager højde for en evt. procentsats på de AGIR3-

linjer, som korrigeres. 

Sagsnr 117672 DGFUnderdebitorerUdenKontrakt rapport er rettet 

Der er lavet en ny version af DGFUnderdebitorerUdenKontrakt.rdl. Kan hentes fra kundeportal 

under Download og Engrosmodel. 

Rapporten skal vise aktive forbrugere med leverance ifølge AMPOP på den valgt per dato, hvor 

de valgte kriterier er opfyldt. I dette tilfælde viser rapporten nogle installationer, hvor der ikke er 

leverance i virkeligheden, men da AMPOP indeholder Leverandør GLN, så siger AMPOP, at 

der er leverancen. Dette vil ikke kun snyde rapporten men også afregningsmotoren. Dette 

kræver således en oprydning i målepunktsstrukturens data, således GLN nummer kun findes, 

hvis der er leverance.  

Der er udvidet med mulighed for at søge på MP status, og som standard medtages kun 

Tilsluttede installationer. 
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Sagsnr 121080 Sum a conto på atlv – mangler 

Det er rettet, så EM logikken i SWIE sætter målernr og tlvnr på E-01 - E-49 linjerne, hvis 

AMPOP peger på tælleværker med disse afregningsarter. Anslået forbrug bliver også sat igen. 

Ændringen medfører, at logikken i ATLV, som beregner sum a conto, igen kan finde antallet fra 

AGIRD. 

Opdatering af tidligere dannede regninger, hvor MALERNR og TLVNR ikke er blevet sat: 

---- 

declare @firmanr as int = 902; 

declare @tarifart as varchar(5) = 'E-01'; 

select  a.instnr, a.regningnr, a.tarifart, a.antal, a.tekst, 

a.anslforb, a.malernr,a.tlvnr, a.linienr, a.eannr,b.MeterId, 

b.CounterId, a.fordelingsgrundlag 

--begin tran update a set malernr=b.meterid, tlvnr=b.CounterId, 

ANSLFORB=a.FORDELINGSGRUNDLAG 

from   sonlinc.agird a with (nolock) 

join   sonlinc.IndividualMPoints b with (nolock) on 

a.instnr=b.ConsumptionPointId and a.FIRMANR=b.CompanyId and 

a.eannr=b.MeteringPointId 

and b.EffectiveFromDate= 

( select max(c.effectivefromdate)  

 from Sonlinc.IndividualMPoints c with (nolock) 

 where a.instnr=c.ConsumptionPointId and 

a.FIRMANR=c.CompanyId and a.eannr=c.MeteringPointId) 

where  a.firmanr=@firmanr 

and    a.tarifart=@tarifart 

and    a.korttype in (19,20) 

and    a.kortstatus is null 

and    a.edbdato > '2015-10-01' 

and    a.eannr is not null 

and    (a.MALERNR is null or a.tlvnr is null) 

--commit tran --rollback tran 

 

Sagsnr 121900 Forkert antal på E-10 

Der er lagt en rettelse ind til SWIE, så der ikke kommer antal på E-10 ved acontoberegning, 

hvis der ikke er et tælleværk tilknyttet. 

Sagsnr 122536 Håndtering af korrektioner i SWIE 

SWIE er ændret så den medtager korrektioner automatisk, såfremt de ligger i en ikke afregnet 

periode. 

Sagsnr 122604 Kontraktgruppe skrives til fakturalinje på bredbånd og tlf 

Det er rettet således, at evt. kontraktgruppe på en bredbåndskontrakt bliver skrevet til 

fakturalinjen. 
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Sagsnr 122772 – SWIE beregner ikke, hvis AMPOP er i status Karantæne 

Der bliver skrevet en fejlbesked i informationsjournalen, såfremt beregningsperioden omfatter 

en karantæne-ramt AMPOP-dato: ”AMPOP har status Karantæne i beregningsperioden”. 

Der er indført en kontrol, således at målepunkter ikke kan afregnes i perioder, hvis DGF-

kontrakter og AMPOP ikke passer sammen på målepunktID. Fejlbesked: ”Målepunkt afregnet i 

ugyldig periode.” 

Sagsnr 123002 - DGF gebyrer forsvinder nogle gange, når tarifarten er opsat til at 

blive afregnet på særskilt delnr. 

Fejlen er rettet. Skyldes problemer med momsberegningen. 

3.2 Billing Server 

Sagsnr 122272 – RAFR126 E-faktura 

”Tidligere opkrævet” kan splittes op ved at anvende 3 nye bchec værdier: 

 OIOUBL/TIDLIGERETEKS1/<forbrugstekst> 

 OIOUBL/TIDLIGERENR1/<forbrugs varenummer> 

 OIOUBL/TIDLIGEREART1/<tarifarter, kommasepareret> 

OIOUBL/TIDLIGERETEKST bibeholdes til de tarifarter, der ikke er nævnt i de ovenstående 

bchec. 

Ovenstående ændringer har ingen indflydelse på samle OIO-fakturaer. 

3.3 Billing Client 

Sagsnr 122514 - asamlaudeb 

Der er rettet i F1 hjælpen til asamlaudeb. Se venligst F1. 

Bchec, der fremadrettet skal anvendes: 

 ASAMLUDEBNR 

 ASAMLAUDEB, EJBILAG 

Der er ikke ændret i systemet. 

3.4 SNEX 

Sagsnr 121895 - BS uden bilag 

Der er mulighed for at opkræve BS tilmeldte kunder i Snex MSB uden at sende bilag med. Dette 

overstyrer bchec BSUDENBILAG. Tekster opsættes som altid. 

LS og FIK opkræves med bilag. 

Bchec: NETSXML, BSUBILAGUSPEC 
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Sagsnr 109637 - FIK, negativ opgørelse 

Negativ opgørelse som FIK, når UDBETALING/NY er sat, betragtes som et advis. Dette 

fejltolkedes tidligere som BS. 

Der er rettet, så når UDBETALING/NY anvendes, falder FIK med negativt beløb mindre end 

TR-MEDTAGPBS ikke for grænsen, men medtages, som advis, til 0 kr. FIK større end grænsen 

mindre end 0 medtages som vanlig til 0 kr 

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: 120998 - ”Stop” bliver nu korrekt overført i DGF (SonWin Market Sync 

service) (EL) (LEV) 

DGF-logikken antog fejlagtigt, at Stop ville ramme en fradato i AFORBKONTR. Dette er kun 

gældende, når man forsøger at annullere en fejloprettet prisrelation. Rettelsen medfører, at et 

stopflag sætter tildato på en eksisterende pristilknytninger, når DataHubdatoen ikke rammer en 

fradato på samme kontrakt. Hvis DataHubdatoen rammer en eksisterende fradato antages det, 

at der er tale om annullering af en prisrelation. Bemærk, at tidligere har et stopflag kunne fjerne 

tildatoen på en tidligere periode med samme prisID (kontrakt). Denne logik giver ikke længere 

mening, og er fjernet. 

Sagsnummer: 122071 -  Mforbtaller – MFORBTALLER finder ikke de ikke-sync`ede 

korrekt (EL) (LEV) 

Udsøgning i Mforbtaller kan ikke udsøge alle synkroniseringsfejl, som ellers findes i Mfejl. 

Rettelse: Årsagen er, at udsøgning filtrerer ud fra det maks antal der erudsøgt i databasen. 

Dette er ændret, således at filtreringen bliver gjort i database kaldet, og datagrid'et bliver udfyldt 

med alle resultater. 

Sagsnummer: 122412 -  SYNC af kundestamdata – Sync fejlede - Timeout expired (EL) 

(LEV) 

I Mfejl kunne den generelle synkroniseringsfejl "Sync fejlede - Timeout expired", smide en stor 

mængde enstydende linjer i Mejl, efter installation af hotfix fra d. 15/9. 

http://www.sonlinc.dk/
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Rettelse: Der er lavet rettelse således, at der ikke udsøges i inaktive (STATUS2N > 1) på 

Sonlinc.AKUNDE, når kundestamdata skal sync'es i Sync'en. 

Sagsnummer: 122756 -  Batidsnr – Målepunktstype er betingelse ved Gem på batidsnr 

(EL) (NET/LEV) 

Ved Gem af data på batidsnr er målepunktstypen et obligatorisk felt. Ved Engrostidsserier er 

det imidlertid således, at målepunktstypen ikke er udfyldt, når der er tale om aggregeringer på 

måneds- eller totalsum.  

Rettelse: Ved gem på batidsnr er målepunktstypen ikke længere et obligatorisk felt, såfremt 

'Tidsserie type' feltet er udfyldt med: Aggregeret tidsserie eller Aggregeret  tidsserie til kontrol. 

Sagsnummer: 122824 -  Mkonsistens – LINKS-filen indeholder for meget (EL) (LEV) 

Der var observeret eksempler, hvor LINKS-filen fra Mkonsistens indeholder alle målepunkter en 

given aktør har leverancen på, og ikke kun de målepunkter der faktisk er i det givne 

handelsselskab – dette kan opstå for leverandører med flere leverandør/GLN’er i samme 

firmanummer. 

Rettelse: Nu tages der højde for, at GLN er det samme imparti og mrolle, således at de rigtige 

målepunkter bliver udvalgt til LINKS-filen. 

Sagsnummer: 119477 -  Mkonsistens – Opdateringer til Mkonsistens (EL) (NET) 

Mkonsistens skulle have ændringer til knapperne ”Opdater DataHub” og ”Opdater SonWin”. 

Rettelse: Knappen "Opdater DataHub" er blevet inaktiveret ved parametrene Balanceansvarlig 

ID, Elleverandør ID og Start af leverance. Ved tryk på "Opdater SonWin", vil forskellen komme 

ud i en resultatfil. 

Sagsnummer: 122533 -  Mrolle – To mangler på det nye mrolle (EL) (LEV) 

Der er følgende to mangler på mrolle: 

1) Når mrolle åbnes, hentes målepunktet fra sessionobjektet ikke - man skal kopiere mp-

ID'et ind manuelt 

2) man kan (ofte) ikke udsøge på et mp-id hvis man i forvejen har et andet mp-id udsøgt 

(den får ikke loadet korrekt). Kræver nedluk af skærmbilledet. 

Rettelse: Der er lavet koderettelser, således at mrolle reagerer på parametre sat i 

sessionobjektet på de andre skærmbilleder. Man kan nu også udsøge andre målepunkter 

selvom et målepunkt allerede er udsøgt. 

Derudover er det nu lavet sådan, at ”vis ændringshistorik” default er afmarkeret ved åbning af 

skærmbillede. Hvis man vil se historik, kan feltet således hakkes af manuelt. 

Sagsnummer: 107624 -  Magg – Implementering af Magg (EL) (NET/LEV) 

Denne sag dækker over et Erfa-tilbud til implementering af det nye skærmbillede Magg. 

Rettelse: Formålet med Erfa-tilbuddet er at etablere et skærmbillede, der kan foretage 

mapningen mellem de officielle navngivninger, eksempelvis ”Timeforbrug pr. leverandør pr. 

netomåde”, ”Timeforbrug pr. balanceansvarlig pr. netomåde” og de autooprettede tidsserier. For 

yderligere information henvises der til F1-hjælpen til magg. 
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Sagsnummer: 122518 -  Manmod – Man skal kunne anmode på alle typer målepunkter i 

manmod (EL) (NET/LEV) 

Med BRS-025 kan du anmode om måledata på alle typer af målepunkter. Ikke kun E17 og E18 

som ellers er angivet i BRS-guiden fra Energinet.dk. 

Rettelse: Alle relevante målepunktstyper er tilføjet til Manmod, så det stemmer overens med 

den opdatering, der forventer at komme til BRS-guide fra Energinet.dk. 

Sagsnummer: 122931 -  Sync – Fjerne forkert logik til Fjernafbryder (EL) (NET/LEV) 

I 2016.09 er det lavet sådan, at hvis bchec FJERNAFBRYDER er sat så sker følgende: 

- Ved oprettelse af nye målepunkter sættes afbrydelsesart = Fjernafbrydelig 

- Ved sync sættes alle målepunkter til afbrydelsesart = Fjernafbrydelige  

Dette skal fjernes, således at det i 2016.10 skal det virke som "før". Dvs: 

- Ved oprettelse af nye målepunkter sættes afbrydelsesart = manuel afbrydelig 

- Ved sync er der ingen sync af afbrydelsesarten. Vedligeholdes slet ikke af sync. 

Rettelse: Anvendelsen er BCHEC er nu fjernet igen. Dvs. nyoprettede målepunkter af typen 

E17 eller E18 bliver *altid* sat til manuelt afbrydelig af Syncen. Derefter røres denne attribut 

aldrig mere af Syncen, og styres suverænt manuelt fra mmp. 

Sagsnummer: 120169 -  Erfa-tilbud - Retænkning af opfølgning på rykkerlister - 

Mhullerlog (EL) (NET) 

Jf. BRS-045 modtager netselskaberne hver dag rykkerlister fra ENDK på forbrug, stande og 

tidsserier, der mangler at blive indlæst i DataHub’en. Den samlede rykkerliste der udsendes om 

natten, kan være delt op i flere beskeder. Netselskaber skal dagligt følge op på disse 

rykkerlister, og sørge for hurtigst muligt at indsende de forbrug og tidsserier der rykkes for. Det 

gøre i dag via skærmbilledet mhullerlog. Under de første par måneders drift af Engrosmodellen 

er der observeret flere områder, hvor processen for rykkeropfølgning kunne forbedres. 

Rettelse: Disse forbedringsmuligheder har resulteret i en retænkning af proceduren for 

rykkeropfølgning. Dette skal opnås via forbedringer til udsøgningen i mhullerlog og en 

automatisk fremsendelse af de forbrug og tidsserier, der er til rådighed i SonWin, men som 

mangler i DataHub’en ifølge rykkerlisterne. Dette er implementeret i Erfa-tilbuddet, og for 

nærmere detaljer henvises der til produktbeskrivelsen på sagen. 

F1-hjælpen er desværre ikke opdateret i denne version, men vil blive opdateret til 2016.11. 

Sagsnummer: 120821 -  Sync – WebAccessKode kommer ned, mens kundestamdata er 

på hold (EL) (LEV) 

WebAccessKode kommer ned, før  awk-servicen (FlowServicen) når at fjerne låsen på 

kundestamdata i SyncSuspendedMeteringPoints. Dermed sync'es webacceskoden aldrig 

(årsagen til låsen er, at den korrekte forbruger/debitor ikke er oprettet endnu pga. manglende 

slutafregning af den gamle forbruger). 

Rettelse: Webaccesskode synces nu til awk-servicen, når kundestamdata modtages fra 

DataHub i forbindelse med tilflytning – awk-servicen sørger for at putte webacceskoden på den 

nye debitor når den oprettes. 
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Sagsnummer: 122900 -  Netto-afregning – Forbedring af logik til virtuelle 

forbrugsmålepunkter (EL) (NET/LEV) 

Efter at løsning til virtuelle netto-målere nu har været sat i drift, er der evalueret på det, for at se 

om der skal implementeres ændringer. Derudover er der identificeret behov for at udvide 

logikken til ikke kun at understøtte gr.4 og gr.6, men i stedet gælde generelt for alle virtuelle 

forbrugsmålepunkter af hensyn til fx gadelys. 

Der er fundet frem til følgende ændringer: 

1) LEV: Udvide så gadelys også får oprettet virtuel måler. Dvs. virtuel måler oprettes i alle 

tilfælde, hvor det er et skabelonafregnet, virtuelt, "forskelligt fra"-nyoprettet 

forbrugsmålepunkt. 

2) LEV: Brugeren skal selv kunne bestemme afregnart'en på de virtuelle netto-målere i gr 

0, via ny bchec. Default = E-01, hvis bchec IKKE er sat. 

3) LEV: Brugeren skal selv kunne bestemme afregnart'en på de virtuelle netto-målere i gr 

4+6, via ny bchec. Default = NETTO (som nu), hvis bchec IKKE er sat. 

4) NET: Der må ikke kunne sendes forbrug/stand fra atlv på virtuelle målepunkter. ALT 

virtuelt forbrug skal sendes via anettoafr i fremtiden (dvs. tjek på at nettoafregningsgr 

<>0 fjernes). Med denne regel vil vi få ramt tilbageløbsmålere i gr6, og gadelys som er 

virtuelle skabelonafregnet E17 uden childs, som ønsket. 

Rettelse: Følgende er implementeret. 

1) Måler og tælleværksoprettelse foretages først, når der modtages forbrug. 

2) Ny BCHED. Kodenavn='SWMARKET' og KodeTypeA='VirtuelAfrArt0' - findes denne 

ikke, så defaultes til 'E-01'. Er nettoafregningsgruppe null, 1, 2, 3, 5 så bliver den default 

'NETTO'. 

3) Ny BCHED. Kodenavn='SWMARKET' og KodeTypeA='VirtuelAfrArt46' - findes denne 

ikke, så defaultes til 'NETTO'. Er nettoafregningsgruppe null, 1, 2, 3, 5 så bliver den 

default 'NETTO'. 

4) Hvis målepunktet ikke er fysisk på noget tidspunkt i perioden, og data kommer fra 

EVNTS, så bliver aflæsningen ignoreret i sync'en. 

Sagsnummer: 123026 -  Netto-måler – Målepunktsstamdata opretter nettomålere (EL) 

(LEV) 

Modtagelse af almindelig målepunktsstamdata kunne resultere i oprettelse af nettomålere. 

Rettelse: Netto måler bliver nu kun oprettet, når der modtages forbrug på et virtuelt målepunkt, 

og måleren ikke findes i forvejen. Der sker ingen oprettelse ved modtagelse af forbrug. 

Sagsnummer: 122559 -  MMP – Ryd på MMP virker ikke korrekt i 2016.09 (EL) 

(NET/LEV) 

"Ryd" på mmp medfører en "object reference"-fejl på version 2016.09. 

Rettelse: Der er lavet rettelse således, at der ikke kommer en ”object reference”-fejl ved 

anvendelse af ”Ryd” på MMP. 
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Sagsnummer: 112309 – mmpprisskabelon – Implementering af forbedringer til proces 

for vedligehold af pristilknytninger (EL) (NET) 

Netselskabet etablerer deres priser i skærmbilledet mpris. Netselskabet er efterfølgende 
ansvarligt for at tilknytte priser (abonnement, tarif og gebyrer) til hver enkelt målepunkt vha. 
pristilknytningsskærmbilledet mmppris. Når pristilknytningerne er lavet i mmppris, sender 
netselskabet ændringerne til DataHub’en.  
P.t. kan netselskabet oprette skabeloner til pristilknytninger i mmpprisskabelon og knytte en af 
disse skabeloner til hvert målepunktsID i mmppris. 
 
Denne proces for vedligehold af sine pristilknytninger som netselskab, var meget tung. Derfor 
blev der lavet et Erfa-tilbud til forbedring af processen. Dette Erfa-tilbud er nu leveret. 
  
Formålet med Erfa-tilbuddet på denne sag var at lave udvidelser til mmppris og 
mmpprisskabelon, med det formål at: 

 Sikre, at der er tilhørsforhold mellem en skabelon og et målepunkt, for på den måde at 
kunne indfri følgende ønsker til udvidelse:  

o Sikre, at ændringer på skabeloner nedarver sig til de målepunkter, der har 
skabelonen tilknyttet – herunder at stoppe og starte pristilknytninger på en 
gruppe af målepunkter på baggrund af ændringer til skabeloner. 

o Synliggøre skabelonen, som er tilknyttet målepunktet.  

o Fjerne sammenhæng mellem skabelon og målepunkt.  

o Tilknytning af skabelon på målepunkt, der i forvejen har pristilknytninger  

 Sikre, der sker automatisk godkendelse og fremsendelse af prisetiknytningerne på 
målepunkterne med tilknyttede skabeloner, når disse skabeloner ændres.  

 Forbedret mulighed for at lave- og spore ændringer i mmpprisskabelon via 

kladdehåndtering og historik overblik. 

Det kræver en bchec at få aktiveret funktionaliten i dette tilbud. Denne bchec udleveres ved 

kontakt til Sonlinc Konsulentafdeling (cfi@sonlinc.dk), men må ikke sættes, før der har været 

gennemført de dataklargøringsSQL’er der følger med i Erfa-tilbuddet jf. afsnittet ”overgang fra 

gammel til ny løsning”. Disse SQL’er testes og gennemføres hos SE (SydEnergi) i november 

2016, hvorefter de frigives til alle øvrige selskaber. 

For yderligere information om Erfa-tilbuddet henvises til Produktbeskrivelsen på sagen her. F1-

hjælpen vil først blive opdateret i version 2016.11. 

Sagsnummer 122120: 0-korrektioner på EVNTS skal ikke sættes ind som korrektion 

(EL) (LEV): 

Der er mange med korrektionsaflæsninger. 98% af disse korrigerer en identisk aflæsning. Der 

er ingen ændringer til hverken forbrug eller stand.  

Rettelse: Hvis der på leverandørssiden modtages en korrektion til en BRS-020, hvor periode, 

stand og forbrug er uændret, så bliver beskeden ikke indlæst på MFORBTALLER, og ej heller 

sendt til sync'en.  

Hvis sync'en detekterer en korrektion på 0, bliver denne ignoreret. Dette kan opstå, hvis 

forbruget har været tastet på atlv manuelt, men senere sync’es.Sagsnummer 122966: S1610-

2307 Udsøgning på bamlist forkert (EL) (NET/LEV)I søgning i batsvis med ediel nr. 57* og 

målepunktstype d06 og d07 fremkommer fejlrapport med teksten "The cursor was not declared" 

Rettelse: I forbindelse med omskrivning af udsøgning i bamlist til at håndtere, at leverandør og 

balanceansvalig nu ligger i nye tabeller pga. Engrosmodellen, var der indført en fejl i forbindelse 

med udsøgning på målepunktstypen. Denne fejl er nu rettet. 

mailto:cfi@sonlinc.dk
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Sagsnummer 115712: 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. Der skal 

laves scheduleringer af beskederne, så de altid sendes i korrekt rækkefølge.  

Rettelse: Markedsserver holder beskeder tilbage på målepunktsstamdata opdatering på 

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

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

opdatering er gået OK, bliver næste sendt. 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'. 

Ovenstående løsning har samtidig løst problemet på samtidig afsendelse af BRS-006 og BRS-

014, hvor BRS-006 overhaler BRS-014. Det kan nu ikke længere ske, da BRS-006 nu vil 

afvente afsendelse indtil BRS-0014 er godkendt. 

Sagsnummer 123018 - SQLfejl ved beregning i babedato (EL) (NET/LEV): 

Babedato fejler med dette ved forsøg på beregning: fejlnummer:-2146233079.  

Fejlbesked fra SonWin: the given value of type SqlDecimal from the data source cannot be 

converted to type decimal of the specified target column. Func/Line:/0. 

Rettelse: I sag 119697, der håndterer skiftet til Engrosmodel, blev der indført en fejl ved 

fremfindelse af leverandør og/eller balanceansvarlig i tidsserieformler. Nu kigges efter 

leverandør og/eller balanceansvarlig i mrolle i stedet for alevskift. Denne fejl er nu rettet, så 

beregnigen gennemføres uden fejl. Vær opmærksom på, at som netselskab på det danske 

elmarked giver det ikke længere mening med tidsserieformler, hvor enten leverandør eller 

balanceansvarlig indgår, da disse ikke kendes længere af netselskabet i Engrosmodellen. 
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4.2 Danmark - SonWin Billing – GAS 

Sagsnummer: 120871 - Bchec – Oprettelse af EDI-enheder via Bchec (Gas) (NET/LEV) 

EDI-meddelelse, som indeholder de nye koder, fejler ved indlæsning, selvom de nye EDI-

enheder er oprettet i bchec. 

Rettelse: Tilpasset EDI indlæsning, således at EDI enheder oprettet i bchec, understøttes uden 

yderligere tilpasning. 

Sagsnummer: 122820 - Batidsnr – Stamdata sendes i El-tid (Gas) (NET/LEV) 

Når der i batidsnr ændres fra skabelonafr til timeafregnet, og der derved bliver afsendt 

stamdata(UTILMD E07-Z07), bliver de sendt i eltid. 

Rettelse: Nu anvendes korrekt "gastid" ved afsendelse af UTILMD E07-Z07 beskeder. 

Sagsnummer: 118898 - Manmflyt – Fejl ved nye forsyningspligtkunder (Gas) (NET/LEV) 

Ved modtagelsen af forsyningspligtkunder oprettes forbrugeren i AFORB med den forkerte dato 

Rettelse: Nu oprettes forbruger (aforb) og underdebitor (audeb) med den korrekte 

indflytningsdato ved modtagelsen af forsyningspligtkunder. 

Sagsnummer: 118945 - Alevskift – Fejl i dato for STOP ved leverandørskifte STOP 

(Gas) (NET/LEV) 

Ved modtagelse af STOP i forbindelse med leverandørskifte, effektueres stoppet ikke, når start- 

og slutleverance dato er den samme. Datoerne i meddelelserne er korrekte. 

Rettelse: Koden håndterede ikke korrekt start og stop af leverance med samme prdato. Dette 

er nu rettet. 

Sagsnummer: 122094 - Manmflyt (Gas) (NET/LEV) 

Sag var oprindeligt en supportsag, men i forbindelse med løsningen af sagen, blev det 

konstateret at størrelsen på griddet i Manmflyt var uhensigtsmæssig. 

Rettelse: Størrelsen på griddet er derfor blevet ændret. 

Sagsnummer: 121642 – Kørsel af Rbal11 automatisk dagligt. (Gas) (NET) 

Rbal11 ønskes udvidet, så der er mulighed for, at der kan dannes CSV-filer både på måneds- 

og dagsniveau, og ligeledes mulighed for at ændre på den placering filerne skal gemmes. 

Rettelse: Nu er det muligt via trimninger i bchec, at differentiere mellem hvilke tidsserier, der 

skal medtages i en hhv. daglig og månedlig kørsel. Derudover kan det opsættes, hvor filerne, 

der dannes ved hhv. en daglig og månedlig kørsel, skal gemmes på disk, og hvilke filnavne 

disse skal have. 

4.3 Nordiske markeder 

Sagsnummer: 122492 -  Fejl i bundling af APERAK beskeder Finland (EL) (LEV) 
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Der var et problem med bundlingen af APERAK beskeder, således at aperakdannelsen blev 

opsplittet til flere aperakker. 

Rettelse: Koden tilrettet, således at modtage processen sker pr. transaktion og ikke som 

tidligere, pr. måler. Dette skal forhindre aperakdannelsen i at blive opsplittet. 

Sagsnummer: 121816 -  Performance i indlæsning af forbrug / tidsserie  (Sverige) (EL) 

(LEV) 

Nærværende sag bruges til løsning af følgende 3 punkter omfattende: 

1. Forbrugsmodtagelsen modtages p.t i mange undergrupperinger herunder validerede 

data og aggregerede tidsserier.  

a. Vi deler modtagelsen op i flere templates i SonWin Host, således at 

modtagelse kan ske parallelt i forskellige tråde. 

b. Det afgøres ud fra årsagskoderne på beskederne, men ovenstående 

kan medføre op til 5 nye templates til håndtering af modtagelsen. 

2. Ændre på parameteropsætningen til CONTROL afsendelse.  

a. I SonWin Host er der en mulighed for at sende flere CONTROL 

beskeder samtidigt og dermed øge mængden af afsendelser. Målet 

er at nærme os fristen indenfor 1 time.  

3. Gennemsyn af rutinen for afsendelse af beskeder i SonWin Host 

a. P.t. kigges i minimum 3 tabeller inden afsendelse, og der kan spares 

tid på den front ved at reducere det opslag til én tabel 

Rettelse: Nu opsplittes modtagelse af UTILTS beskeder (tidsserieværdier) i 8 forskellige 

templates i Host. Herved vil indlæsning af tidsserieværdier foretages hurtigere, da flere 

templates nu behandler det som en template gjorde før denne rettelse. Under testen blev der 

indlæst 105 beskeder indeholdende 1023 tidsserier i alt på 1 minut. 

Derudover er alle SEND templates gennemgået på produktionsmiljøet og tilrettet - hvis 

nødvendigt - for at optimere afsendelsen af beskeder. 

4.4 Tysk marked  

Sagsnummer: 120860 -  Fejlede MSCONS ved negativt forbrug (EL) (LEV) 

Problemet er, at hvis forbruget, fundet ud fra standen i beskeden og seneste stand, er negativ, 

så fortolkes altid til, at der har været overløb. Når de to aflæsninger er meget små (under 1) og 

antal cifre er meget stort (12), så bliver det udregnede forbrug for stort til at være i kolonnen 

FORBRUG i EVTNS tabellen. 

Rettelse: Dette er nu rettet således, at hvis forbruget er negativt (overløb), og det nye 

(overløbs) forbrug ikke kan være i FORBRUG i EVTNS tabellen, så indsættes det negative 

forbrug på tælleværket, såfremt det er et effekt-tælleværk. Hvis det ikke er et effekt-tælleværk, 

så skrives en fejl om, at forbruget er for stort, hvor instnr., målernr. og tælleværk angives. 

Sagsnummer: 122210 -  Fejlmelding vedr. indlæsning af Netfakturaer - INVOIC (EL) 

(LEV) 

INVOIC fil kunne ikke indlæses på en installation, som havde 2 aktive målere. 
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Rettelse: Det er nu rettet, således at det nu er muligt at indlæse en INVOIC fil på en installation, 

der har 2 aktive målere. 

5 Integration 

5.1 Sagsliste Host 

Sagsnummer: 121745 Performance 

Afvikling af processer er optimeret i SonWin Host. 

Dette skulle forøge performance. 

5.2 Sagsliste XMLBasis 

Sagsnummer: 122551 - WEB101 find aftagenummer 

WEB101 er tilrettet, således at der ikke returneres 1 i nytaftagenr, når installationsnummer 

returneres.  

Sagsnummer: 122911 - WEB032(b) oprettelse af kontrakt 

WEB032(b) er tilrettet, således at leverandørskiftedato er samme dag som startdato for 

kontrakt, når der oprettes ny forbruger via bchec WEB032 med OPRETFORB i kodeA. 

Den var ved en fejltagelse sat til indflytningsdato, som var 1 dag før startdato. 

OBS : Denne er leveret i patch 2.43a til SonWin XMLBasis. 

Sagsnummer: 120030 - WEB032(b) oprettelse af kontrakt 

WEB032(b) er tilrettet, således at der oprettes tom ampopskal, hvis ampop ikke findes i 

forvejen. 

Aftagenummer findes på den aktive elmåler, som har det medsendte installationsnummer, og 

som har aftagenummer registreret. 

Medsendes aftagenummer, findes installationsnummeret på grundlag af den aktive måler, som 

har det medsendte aftagenummer. 

Sagsnummer 120220: WEBEFI001 og WEBEFI002 henten af målepunkter og forbrug 

Kaldene er rettet, således at de kan håndtere målepunkter fra før 2016-04-01 med gammel 

opsætning. 

OBS : Maxdatoer vil her altid være 2016-03-31. 

Sagsnummer 121050: WEB003 hent installations- og forbrugeroplysninger 

Kaldet er rettet, således at det ikke går ned, såfremt der ikke er angivet indflytningsdato på 

forbrugeren. 
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Sagsnummer 120988: WEB071(a) vis forbrug 

Da data, som kommer til Ahistf via DataHub er beregnede, og ikke til at genkende for 

slutkunden/forbrugeren, er der kommet en mulighed for at overstyre data fra Ahistf via bchec-

koden WEB071 med IGNOREAHIST i kodeA. 

Sættes bchec, hentes data i stedet, som de plejer, fra Atlv og aflæsninger. 

OBS : Dette gælder kun EL 

Sagsnummer 123132: WEB170 Hent priser 

Det er nu løst, således at web170 kan håndtere forskellige dgf-produkter med samme ID (navn), 

men forskellige typer (fx abonnement og tarif). 

Eniig (tidligere Energi Midt del, ikke tidligere Energinord del) har sine priser oprettet således. 

5.3 Andre integrationer 

Sagsnummer 115286: Rafr200 tilføjet by/sted 

Filformaterne for kunde og leverandørskifte er tilføjet mulighed for at medtage by/sted. 

Se hjælp til rafr200 for udvidet filformat. 

Sagsnummer 121392: Rafr200 fejler ved manglende kolonner 

Det er rettet, således at rafr200 leverandørskifte ikke fejler såfremt kolonnerne 36-41 mangler i 

filen. 

Værdierne i disse kolonner sættes blot til hhv. 0 for numeriske og blank for alfanumeriske felter 

6 Distribution og Målere 

Sagsnummer 122772: Ampop 

For handelsselskaberne vil der, på ampop, være en drop-downboks som kan vise, om ampop-

recorden er ”Aktiv”, ”Inaktiv” eller ”Karantæne”. Disse bruges af SWIE’en, når der skal afregnes. 

Hvis en stamdataopdatering resulterer i, at mptype skifter til noget andet end ”den var i går”, vil 

ampop-recordens status blive sat til ”Karantæne”. 

Ved at sætte bchec’en således:  

 Navn: AMPOPSTATUS Kode A: ALTIDAKTIV  

… vil ampop-records altid blive sat til ”Aktiv”. 

Kun brugere med rettigheder over 29, på ampop, kan ændre status. Bemærk, at det ikke 

tidligere har været nødvendigt at sætte brugerrettigheder på ampop. 
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7 Basis 

Sagsnummer 121658: Der logges fejl på SA login på database server 

Ved opstart af swuser blev der forsøgt logget på databasen med sa-kontoen. Dette har givet 

udslag i registreringer på SQL serverens log, idet denne konto ikke kan logge på databasen. 

Dette login anvendes ikke mere af applikationen, og årsagen til disse forsøg er først blevet 

fjernet med denne release. 

Sagsnummer 122768: Mangler komma efter husnummer hvis sidedør 

I visse tilfælde har installationsadresser indeholdt 2 kommaer efter husnummeret. Dette 

udsprang af, at databasefeltet for angivelse af sal eller sidedør i visse tilfælde er udfyldt med en 

blank værdi. Dette håndteres nu af applikationen, således at der kun er 1 komma. 

Sagsnummer 122937: Akurs linked server fejl 

SonWin Database Utility kan nu håndtere brugeren SonlincAppl_ServerAdmin_*. Denne bruger 

benyttes af SonWin, når der kræves adgang til databaseserveren med specifikke rettigheder, fx 

når der oprettes en linked server. Brugeren oprettes ikke med nogen specielle rettigheder, og 

der er derfor databaseadministratorens ansvar at opsætte rettigheder på brugeren i 

overensstemmelse med det formål, brugeren forsøges anvendt til. 

Sagsnummer 122940: Database Utility kan ikke benytte AD-logins 

Der er tilføjet mulighed for at SonWin Database Utility kan logge på databasen via AD-logins. 

Sagsnummer 123110: Filmail fejler IMAP auth. 

En komponent i Filmail er blevet opgraderet for at kunne håndtere visse situationer vedr. IMAP 

authentication. 


