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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 (frigives d.28.12.2016) 

 SonWin Server Invoice Renderer, SWIR 

 SonWin Server NetsXML 

 SonWin Server CustomerService Flows, AWK 

 SonWin Market Server 

 SonWin Server Market Sync 

 SonWin Server Market Server, Engrosmodel 

 SonWin Server Market Communicator, Engrosmodel 

 SonWin Internet WS 

 

Fra release 2016.11 til og med release 2016.12. 

2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 

I dette afsnit står Erfa-sager og de andre større nyudviklingsopgaver. 

Sagsnummer: 98796 -  Markedsregler – Proaktiv håndtering af skabelon / timeaflæst 

forbrug (EL) (NET) 

Ovenstående Erfa-tilbud er leveret, og havde med sin nye funktionalitet til formål at 
imødekomme følgende:  

 Optimere tiden afvendt til håndtering af måledata, så man proaktivt får klarhed over, 
hvilke målepunkter der er udeståender på, inden hullerlog beskeder modtages fra 
Energinet.dk  

 Minimere tiden til gennemsyn af hullerlog fra Energinet.dk ved proaktivt at have 
arbejdet med de målepunkter, hvor der er mangler.  

 Den proaktive håndtering omfatter information om målepunkter, som ikke er indsendt, 
og målepunkter med manglende eller skønnede værdier (datakvalitet). 
  

For nærmere information henvises til slutproduktbeskrivelsen, der ligger på selve sagen. 
 

Sagsnummer: 113766 -  Mkodevask – Nyt skærmbillede til at imødekomme datavask 

på branchekoder (EL) (LEV) 

I forbindelse med Engrosmodellen anfører Energinet.dk i forskrift I side 17, at den kode, der 
skal anvendes til klassificering af kunderne, er ”DE35 – Dansk Energi’s 3 cifrede kode”. 
Tilsvarende anbefaling er kommet fra Datakvalitetsgruppen. 

Nærværende Erfa-tilbud skal imødekomme en løsning, der hjælper leverandørerne med at få 
renset deres eksisterende data og løbende varetage en datakonsistens på indkomne stamdata, 
så de bliver enrettet til den officielle standard med 3 cifre. Optimere tiden afvendt til håndtering 
af måledata, så man proaktivt får klarhed over, hvilke målepunkter der er udeståender på, inden 
hullerlogbeskeder modtages fra Energinet.dk  

For nærmere information henvises til produktbeskrivelsen, der ligger på selve sagen. 
 

Sagsnummer: 118491 -  AHAWK – Nyt skærmbillede til håndtering af flytteflows (EL) 
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(LEV) 

Man leverer et nyt skærmbillede, som på en brugervenlig måde opfylder krav hos kundeservice 
og backoffice medarbejdere til opfølgning på igangsatte flytteflows. 
 
Klargøringsprocedure for igangtagelse for skærmbilledet: 
 

1) swfunk – tildel rettigheder til skærmbilledet 
Under 10: Kun søgning 
Mellem 10-19: Adgang til knappen ”tag opgaven” 
Over 20: Adgang til alle knapper (dog ikke ”Kør migrering”) 
Over 30: Adgang til alle knapper inkl. ”Kør migrering” 
 

2) Sæt disse bchec efter den aktuelle installation  
Kodenavn: AHAWK 
Kode A:  FORSYNINGSART 
Kode N: Fortløbende nummer 
Forsyn. art: [Vælg forsyningsart]  
Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil den valgte forsyningsart være aktiv i AHAWK 
skærmbilledet 
 
Kodenavn: AHAWK 
Kode A:  GRÆNSE 
Kode N: [Antal dage] 
Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil igangværende flows, som er oprettet ældre 
end angivede antal dage bagud i tid, være markeret som gule i AHAWK skærmbilledet. 
Default, hvis denne bchec ikke er sat er 40 dage. 
 
 
Kodenavn: AHAWK 
Kode A:  TILDEL 
Kode N: Fortløbende nummer 
Tekst: [Gruppenavn]  
Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil det være muligt at tildele flytteflowet en 
ansvarlig gruppe. 
 
 
Kodenavn: AHAWK 
Kode A:  EJRADIOKNAP 
Kode N: 0 
Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, vil der vises combobox i stedet for radiobutton i 
skærmbilledet "Tildel opgave". 
 
 
Kodenavn: AHAWK 
Kode A:  MIGRERING 
Kode N: 0 
Beskrivelse: Hvis denne bchec er sat, samt at brugeren som er logget ind har autoritet 
over 30, vil knappen "Kør migrering" være synligt i AHAWK skærmbilledet. Med denne 
knap migreres gamle flows over således, at de kan fremsøges i AHAWK. 
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Eksempel: 
 

Kodenavn Kode A Kode N Tekst Forsyn. art 

AHAWK EJRADIOKNAP 0   

AHAWK FORSYNINGSART 1  El 

AHAWK FORSYNINGSART 2  Vand 

AHAWK FORSYNINGSART 3  Bredbånd 

AHAWK FORSYNINGSART 4  Varme 

AHAWK FORSYNINGSART 5  Gas 

AHAWK FORSYNINGSART 6  Kloak 

AHAWK FORSYNINGSART 7  Antenne 

AHAWK FORSYNINGSART 8  Renovation 

AHAWK GRÆNSE 10   

AHAWK MIGRERING 0   

AHAWK TILDEL 0 Kundeservice  

AHAWK TILDEL 1 Backoffice  

 
 
 

3) Klik på knappen ”Kør migrering” (fjern herefter bchec: AHAWK, MIGRERING, 0) 

 

4) Kendte fejl 

1. Søgning efter "min gruppe" - ikke implementeret færdigt. 

2. Søgning med hak i "Fejlede" og en fejl i fejlfeltet – fejler. 

3. Indtastning af noget i Installationsnummer og sletning igen med delete eller 

backspace knappen - rydder ikke feltet installationsnummer (selvom det er tomt). 

4. Hvis brugerens fortrukken indstilling er gemt med CTRL-H - så virker filterfunktionen i 

kolonnerne ikke. 
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Sagsnummer: 120203 -  MMPPRISLIST – Rapport over skabeloner og priselementer pr. 

målepunkt (EL) (LEV/NET) 

Nærværende Erfa-tilbud er leveret med det formål at opnå lettere opfølgning på priser og 

pristilknytninger for både netselskabet og leverandøren. For netselskabet er yderligere det 

formål at få overblik over, hvilke målepunkter der har hvilke skabeloner tilknyttet, og hvilke 

priselementer der er i hver skabelon. 

For nærmere information henvises der til produktbeskrivelsen, der ligger på selve sagen. 

Sagsnummer: 121866 - Kontraktoprettelse for erhvervskunder via XMLBasis 

Formålet med ændringerne er at kunne få kontraktoprettelsen på erhvervskunder til at kunne 

laves via XMLBasis, uden at der skal bruges kræfter og ressourcer på at ændre 

kontraktopsætninger og/eller kontrolfunktioner for overlap m.m. 

XMLBasis tilrettes således, at det er muligt (via kaldet WEB032B) - at oprette flere individuelle 
kontrakter per forsyningsart per kunde. Og det vil blive muligt at angive om en individuel 
kontrakt skal tilføjes, eller om der blot skal rettes i en eksisterende individuel kontrakt.  
 
Rettes der i den eksisterende kontrakt, vil "afslutglkontraktdato" også korte en evt. kontrakt, 
som går ud over fradatoen for den nye kontrakt af på selve kontraktlinjen på BAKONTRAKT, så 
den kun vil gå til dagen før den nye kontrakt begynder. 

 
Der vil desuden blive tilføjet mulighed for at have flere linjer på en kontrakt og angive separat 
pris, spottillæg m.m. for disse. Dette giver mulighed for at oprette en individuel (1:1) kontrakt 
med både abonnement og elpris samt eventuel fordeling mellem en el og spotpris.  
 
Navngivning for individuelle kontrakter vil tilrettes således, at de får følgende format: 
"<skabelonkontraktId>_<lbnr>". Dette løser problematikken som mange selskaber har med at 
lave individuelle spotkontrakter på kunder med lokationer i både DK Øst (DK1) og DK Vest 
(DK2). 
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Bchec-koder: udover dem angivet for WEB032, kan følgende værdier sættes i forbindelse med 

"b-versionen": 

Kodenavn KodeA Tekst 

WEB032  DBTILSALG  [værdi]  

WEB032  KREDITTILLÆG  Tekst kopieres til 

BAKONTRAKT.Felt4 på nye 

kontrakter. 

WEB032  
 

NETOMR_IU  
 

Kommasepareret liste af trecifrede 
tal, der angiver de områder for, 
hvilke netområde I/U skal tage 
værdien ’I’. 

WEB032FORBRUG  
 

E-01  
 

Det er afregnart fra atlv, som skal 
sættes i kodeA. Det vil sige at 
solgtvolumen vil beregnes ud fra de 
tælleværker hvor E-01 er sat som 
afregnart. Ønskes flere arter, 
angives de blot i ny bchec.  
 

WEB032  
 

AMALKONTR  
 

Såfremt man ikke angiver EAN-nr., 
men først sætter det senere i 
skærmbilledet AMAL, vil validering 
af levskifte og eksekvering af 
levskifte først sættes i gang, når 
EAN-nr. sættes inde i AMAL.  

WEB032  
 

AFSLCHKKUNKTR  
 

Såfremt denne parameter er sat 
kontrolleres kun på 
opgørelsesdelen, når gamle 
kontrakter afsluttes med 
afslutglkontraktdato.  
Desuden kontrolleres kun på 

relevante tarifarter i forhold til den 

afsluttede og nye kontrakt. OBS : 

Benyttes EK-% eller GA-% i 

kontrakterne, kontrolleres dato for 

alle arter.  

WEB032  
 

OPRETFORB  
 

Såfremt denne parameter er sat, er 
der mulighed for, at kaldet opretter 
en ny forbruger i forbindelse med 
oprettelse af angivede kontrakter, 
dog kun i de tilfælde hvor der er tale 
om en tilbagevender. Den nye 
forbruger oprettes med 
indflytningsdato svarende til den 
tidligste startdato for angivede 
kontrakter for et given 
aftagernummer. Eventuelt 
Leverandørskifte vil tage 
udgangspunkt i den nye forbrugers 
indflytningsdato, såfremt der 
oprettes en ny forbruger. 

WEB032  
 

NAVNTÆLLER  
 

Opretter 1:1 kontrakter som 
skabelonkontrakt_tæller.  
Er parameter ikke sat, oprettes 1:1 

kontrakter som KUNDENR hhv 

KUNDENR<G> for gaskontrakter. 
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3 Vigtige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

Der bliver sendt en sagsliste d. 28.10.2016 over de sager, der er med i SWIE 2016.12 sammen 

med frigivelse af SWIE version. 

3.1 .NET konvertering 

I forbindelse med konvertering af skærmbilleder fra VB6 kode til .NET kode er følgende fejl 

fundet og rettet: 

Sagsnummer: 124569 – AINDB problemstilling 

Problemer med at lægge indbetalinger ind via AINDB er løst. 

Sagsnummer: 124462 – Fejl når man søger kunder ud i AFOR1 

Fejl, når man søger kunder ud i afor1, hvor der er anmærkning i audeb, er løst. 

Sagsnummer: 124280 – afor1/abemk 

Problemet med at åbne afor1, når der er bemærkning i abemk, er løst. 

3.2 Afregning og fakturalayout 

Sagsnummer: 124281 – PDF fra agirr/rafr69_v4 

Faktura i layout rafr69_v4. PDF fra agirr kan nu åbnes og anvendes. 

Sagsnummer: 124423 – Rafr69_v4 visning for nettoafregningsgruppe 4 og 6 

Der er ændret i rafr69_v4, så faktura får særskilt visning kun gældende for 

nettoafregningsgruppe 4 og 6: 

1 ) Faktura vises altid i specificeret layout, og gennemsnitspris vises ikke. 

2) Måleroversigt vises enten ikke, vises aldrig for aconto, ellers der vises nyeste stand = 

opgørelsestidspunkt inkl. dato og målernr for produktion og forbrug. Fiktiv NETTO-måler vises 

aldrig. 

Hvis måleroversigt ikke skal vises, sættes trimning : Rafr69_V4,VISEJMALERGRP6. 

For netselskaber, som ikke har engroslicens sat og afregner før 2016-03-31 på en ældre 

version, kan måleroversigt fjernes ved trimning: RAFR69_V4, FIKTIVAFREGNTYP, i tekst 

skrives afregn.type fra ainst. Denne trimning er altså ikke ny. 

3) Der vises altid periode på den enkelte fakturalinje.  

Dette kan slå fra med trimning (Rafr69_V4,VISEJDATOGRP6)  

Denne trimning overruler ikke standard trimning, som sætter periode pr. fakturalinje 

(TARIFARTERTEKST). 

4) Der vises altid antal fra fakturalinje og ikke fra AEL linjer, og uden at trimning STKTARIFEM 

skal sættes.  

Ekstra, som gælder for alle tarifarter og ikke kun for nettoafregningsgruppe 4 og 6. 

Opsætning anvendes til DGF kontrakter, hvor flere nettariffer lander på samme tarif i SonWin.  

Her kan der samles pr. kontrakt. Det forudsætter stadigvæk samme tarifart og dermed også 
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samme bruttolinjekode. Der kan vises flere linjer for samme tarif. 

Trimning Rafr69_V4/SAMLPRKONTRAKT/<n>/<tarifart>). 

Der kan også opsættes tarifart kommasepareret på en linje i bchec. 

De obligatoriske arter skal stadig samles i SAMLALTIDARTER. 

Det betyder, at når der inden for samme tarifart både er almindelige arter og obligatoriske arter, 

kan der samles pr. kontrakt, og også de obligatoriske kan samles og vises for sig. 

3.3 Markedskommunikation og Markedssync 

Sagsnummer: 124229 -  Sync – Forkert opsat-dato på måler ved målerskift (EL) (LEV) 

Når Sync'en skulle foretage et målerskifte, så blev den 'forkerte' dato sendt til målerskifte 

komponenten. Målerskifte komponenten forventer ultimo dato, hvor markedet kører med primo 

dato. Det gjorde, at OPSATDATO på AMALD bliver dagen efter det burde være. 

Rettelse: Der er lavet rettelse, således at opsat-dato på måleren nu er ens med OPSAT-datoen 

på atlv – dvs. en ultimodato. 

Taskforce: Installationer der rammes af denne fejl er registreret i ”Wrong MeterInfo”-kolonnen 

på fejloversigten 

Sagsnummer: 124287 -  mmppris – Fejl ved oprettelse af priselementer i mmppris. (EL) 

(LEV) 

Der blev fundet en fejl i Market Server ved modtagelse af pristilknytninger, der gjorde, at en 

start-tilknytning med samme pr. dato som et tidligere modtaget stop, ikke blev gemt i MMPPRIS 

(og heller ikke syncet videre ind til Billing). 

Rettelse: Der er lavet rettelse, således at start-tilknytning med samme pr. dato som et tidligere 

modtaget stop ikke giver problemer. 

Sagsnummer: 124322 -  Sync – Måler/tlv skal sættes på fremtidige ampop-records (EL) 

(LEV) 

Hvis der er flere ampop efter den dato måleren bliver sat op, bliver de fremtidige ampop'er ikke 

ændret. 

Rettelse: Når der nu modtages et målerskifte på en given pr.dato, så bliver alle fremtidige 

AMPOP records ligeledes opdateret med nyt målernr og tælleværksnr. 

Taskforce: Installationer der rammes af denne fejl er registreret i ”Wrong MeterInfo”-kolonnen 

på fejloversigten 

Sagsnummer: 124495 -  Rafr04 – Interface til kontaktadresse virker ikke ved hak i 

"sameAsMP” (EL) (NET) 

Interfacet tog kun adresseinfo fra MMP med over i kontaktinformationerne. Navn1/Navn2 

forblev dermed altid tomme. 

Rettelse: Det er blevet rettet så kontaktadresser med "SameAsMP" nu anvender navnene fra 

første faneblad på MKUNDE sammen med adressen fra MMP, når der er sat hak i checkboxen.  
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Sagsnummer: 124496 -  Ændre aflæsningsfrekvens på D07 til default på mparti (EL) 

(NET) 

På en tidligere sag, var aflæsningsfrekvens som default for D07 målepunkter ændret til PT1H, 

hvilket ikke er helt rigtigt, da det for nogen nettoafregningsgrupper skal være kvartsopløst, hvis 

man holder til i vest-DK. For nogen nettoafregningsgrupper er der dog valgfrihed mellem, om 

man ønsker at bruge kvartsværdier eller timeværdier, uagtet hvillket sted i landet man holder til. 

Rettelse: Sync er rettet til således, at default aflæsningsfrekvens for D07 målepunkter nu igen 

er defaultværdien for netselskabet i MPARTI og ikke altid PT1H (timeopløst). Desuden er det 

lavet sådan, at aflæsningfrekevensen kun ændres ved nyoprettelser. Sync'en vedligeholder ikke 

længere feltet aflæsningsfrekvens i løbende sync. Dermed har man nu mulighed for manuelt at 

have valgt en anden værdi manuelt på mmp, end den default-regel der er uden risiko for, at det 

overskrives af Sync’en. 

Sagsnummer: 123390 -  Stamdata – Performance på fremsendelse af stamdata (EL) 

(NET / LEV) 

Der vurderes efter performancemåling på 2016.11, at der er mulighed for at 

performanceoptimere på massefremsendelse af stamdata ved ændring af anslået forbrug ved 

årskiftet. I forbindelse med rokering i rafr20 ændres anslået forbrug på samtlige kunder, 

hvorefter Sync igangsættes til Mmp, og Market Serveren igangsætter en BRS-17 med ændring 

af anslået forbrug.  

I sync mellem A og M er der p.t. uhensigtsmæssige opslag på målepunktsstamdata pr. 

målepunkt, som ikke er hensigtsmæssige i et flow, hvor mængder op til 260.000 målepunkter 

skal igennem til afsendelse. 

Bemærk, at test har vist, at performance på 2016.11 ER god nok til, at rokering kan foretages 

på en 2016.11-version. Se tal nedenfor eller på Extranettet i nyhed nr. 154 under 

”Engrosmodel”-sitet. 

Rettelse: Der er lavet ændring på opslag af målepunktsstamdata, så der foretages BULK 

opslag/opdatering i databasen, hvilket forbedrer performance. 

Netselskabets afsendelse: 

Performance på afsendelse fra netselskabet er testet på 190.000 beskeder (i testen blev der 

sendt 1 målepunkt pr. besked pga. den måde, den automatiseret test fungerer på – i jeres miljø 

vil disse målpunkter blive bundlet med flere målepunkter i en besked).  

Testresultat er følgende: 

2016.11 uden BatchSize sat – 16t 32 min 

2016.11 med BatchSize sat – 6t 22 min 

2016.12 med BatchSize sat – 3t 46 min 

For netselskaber skal der foretages opsætning 2 steder, en i Billing samt en, hvor servicen er 

installeret. Se vejledning hertil på Extranettet i nyhed nr. 154 under ”Engrosmodel”-sitet. 
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Leverandørens modtagelse  

Performance på modtagelse på leverandørsiden er testet på 169.377 beskeder (i testen blev 

der modtaget 1 målepunkt pr. besked pga. den måde den automatiseret test fungerer på. I jeres 

miljø vil disse målepunkter blive modtaget som bundlet beskeder med flere målepunkter i en 

besked). 

Testresultatet er følgende (ingen krav om batch ændring). 

Test 1: Opdatering til A - . Tog ca. 4t og 31 min 

Test 2: Opdatering til A - . Tog ca. 4t og 19 min 

Sagsnummer: 123455 -  Sync – Flere D07'ere eller forskellige målere (flere aktive 

målere) (EL) (LEV) 

Der blev konstateret et problem i Sync’en, såfremt der var flere D07’ere. Kom de i samme 

besked, så smed AMPOP interfacet den ene væk. Den sidste D07’er er den som ender på 

AMPOP, de(n) andre røg væk. 

Hvis man manuelt indsatte de(n) ekstra D07’er, så ville sync’en fejle ved Push, når den skulle 

oprette målere. Den forventede også kun en D07. 

Rettelse: Sync'en kan nu håndtere, at der kommer flere af samme målepunktstyper (D05, D06, 

D07) til samme anlæg ift. målerskift, opdatering af stamdata mv. 

Der er dog en uheldighed i AMPOP, der gør, at man manuelt skal opdaterere AMPOP inden 

en nyt målepunkt af en målepunktstype, som findes i forvejen på installationen, modtages. 

AMPOP vil senere udvides til at kunne håndtere, at Sync’en også står for oprettelsen af disse 

ekstra målepunkter af samme målepunktstype, som findes i forvejen. Indtil det laves, er Work-

Around dermed at oprette disse ekstra målepunkter med SQL på ampop. Det gøres i praksis 

ved, at man med SQL ændre UniqueIndex til under -20 på de eksisterende målepunkter, der 

har samme målepunktstype, og efterfølgende kører en RePop – dette vil medføre oprettelse af 

det nye Målepunkt + berigelse af det gamle. Herunder oprettelse af ekstra målere mv. 

3.4 Integration 

4 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

4.1 Distribution og Målere 

4.2 Afregning og fakturalayout 

4.3 Debitorstyring og Kundeservice 

Sagsnummer: 123651 (118180) - Leverandørkontrakter skal slutdateres ved flytning 

Leverandørkontrakter skal slutdateres ved flytning – ved kreditering af en opgørelse skal 

slutdatering rulles tilbage.  
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Løsning er blevet: 

SWIE skal ved slutdatering af leverandørkontrakter sørge for historik af aforbkontr i 

aforbkontr.gltildato, således aforbkontrhist.gltildato er en umiddelbar kopi af aforbkontr.tildato.  

SWIE skal ved kreditering af en opgørelse, sørge for at slutdateringen – hvis muligt, i 

aforbkontr.gltildato rulles tilbage på aforbkontr.tildato. 

Sagsnummer: 123998 – Flow stopper i AOPFF – WebAccesCodeAction 

Version 2016.09 blev en ny fejl introduceret i aopff – MOVEIN stoppede ved aktionen 

"WebAccessCodeAction". Typisk var webaccescode tilstede i mkunde, men det blev ikke syncet 

ind i audeb.  

Fejlen er rettet i Release 2016.12, som kan køre de omtalte eksisterende flows, der sidder fast. 

Der er ligeledes frigivet en SQL, som kan køre dem færdig, hvis man ikke vælger at opgradere 

flowserveren.  

Sagsnummer: 124280 – konverteringsfejl i afor1/abemk 

I version 2016.11 blev en ny fejl introduceret i afor1, som skyldes, at skærmbilledet er 

konverteret til VB.Net i forbindelse med konverteringsprojektet – fejlen er løst i 2016.12. 

4.4 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 

4.4.1 Danmark - SonWin Billing / Engroskomponenter 

 

Sagsnummer: 121677 -  Sync – Forkert anvendelse af "edbdato" på evnts ved sync 

(EL) (LEV) 

Når Sync motor i handelsselskabet syncer aflæsninger ind fra mforbtaller, bliver disse ikke 

opdateret med edbdato for tidspunktet, hvor aflæsningen er sync’et ind, men med edbdato fra 

dengang aflæsningen blev modtaget i mforbtaller. 

Det giver forbrugerne den uhensigtsmæssighed, at de så tror, der er noget galt med SWIE, for 

hvorfor blev en aflæsning som er oprettet for 2 måneder siden ikke taget med i sidste 

afregningskørsel? 

http://www.sonlinc.dk/
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Rettelse: Aflæsninger får nu getdate() indsat i edbdato på sync tidspunktet, så man kan se, at 

til trods for, at man modtog aflæsningen i mforbtaller for 2 måneder siden, er den først sync’et 

ind nu - og edbdato passer med resten af processen, at få afregnet kunden, så fejlsøgning 

bliver lettere. 

Sagsnummer: 123554 -  Mfejl – Transaction was deadlocked (EL) (LEV) 

Der kunne i mfejl komme en melding om en Sync fejl, som omhandlede at en transaktion var 

”Deadlocked”.  

Rettelse: Årsagen var en læsning/udsøgning til LevFlow tabellen, der kunne tage for lang tid. 

Der er indført rettelse, der gør, at udsøgninger ikke bliver låst, og derfor ikke tager så lang tid. 

Sagsnummer: 123320 -  msyncadm – Langsomt sync af tidsserier (EL) (NET) 

Det var registreret, at systemet var blevet langsommere, og opprioriteringen af timeafregnede 

ikke skete. Tidsserier (E23) blev afsendt meget langsomt fra Sonwin Net. Dette gjorde, at de 

Timeafregnede havde meget svært ved at nå det inden for de 3 dage, som der var at sende i. 

Rettelse: I forbindelse med overgang til anvendelse af RowVersion-metodikken ved sync af 

tidsserier, er performance blevet meget følsom overfor mønstret som tidsserieværdier 

hjemtages i ift. TimeSeriesValuesDelta. Der er nu foretaget nogle justeringer i SQL og 

algoritmen til fremsendelse af tidsserier fra Syncen, der i vores interne performance tests 

baseret på 1.000.000 kvartersværdier hjemtaget fra EWII’s produktionsmiljø (mestendels 

værdier vedr. 2016-11-24), har ændret tidsforbruget på sync af disse fra over 22 min. til under 2 

min.  

Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at produktionsmiljøet vil opleve forbedringer i helt samme 

størrelsesorden, men en markant forbedring vil med rimelighed kunne forventes på denne 

baggrund. 

Hvad angår opprioritering af timeafregneder sker den prioritering p.t. i Market Serveren. De skal 

således "ligeværdigt" igennem SYNC delen før de bliver lagt til Scheduleret afsendelse i Market 

Serveren. Det er således her, at mplan kommer til sin ret og sikrer udskudt forsendelse på de 

skabelonafregnede fjernaflæste serier. 

Sagsnummer: 124076 – mservice - Fejl fundet på statuskoder ved serviceydelser pga. 

ophør (EL) (NET) 

Der var registreret 2 fejl på NET siden i forbindelse med serviceydelser pga. ophør. 

Rettelse:  

1. Når default Serviceydelse pga. Leveranceophør (den der altid modtages) er afvist på 

mservice af netselskabet, og der modtages endnu en serviceydelse (fx ”kommunen skal 

involveres i afbrydelsen”), og som også skal afvises af netselskabet, bliver afvisning på 

nyeste serviceydelse fra leverandøren (fx ”kommunen …”) ikke sendt afsted.  

Rettelse: Der er rettet, således at den + evt. efterfølgende nye serviceydelser alle kan 

afvises, selvom der i forvejen findes afviste serviceydelser på målepunktet. 

 

2. Når der laves godkendelse af en serviceydelse i APPROJEKT, sendes godkendelsen 

igennem det interface, der er stillet til rådighed, og besked sendes til DataHub'en, men 

det bør den ikke. Ifølge processen for leveranceophør i BRS-beskrivelsen må 
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netselskabet ikke godkende en serviceydelse pga. ophør (dvs. de almindelige 

serviceydelser må godt blive godkendt - bare ikke dem, der handler om ophør). Det ses 

også på, at denne afsendte godkendelse afvises af DataHub’en med en ”General 

Error”-besked.  

Rettelse: Der er derfor lavet rettelse, således at beskeden ikke bliver sendt afsted, hvis 

der godkendes i APPROJEKT. Af hensyn til afslutning af projektet i APPROJEKT kan 

man dog stadig vælge at godkende heri. 

 

Sagsnummer: 124103 – mmpprisskabelon – Fremtidige godkendte priser kan ikke 

vælges i dropdown (EL) (NET) 

Det var oplevet, at det i PrisID feltet i griddet ikke var muligt at vælge mellem alle de PrisID’er, 

som fandtes på mpris. 

Rettelse: Det viste sig, at det var de fremtidige priser, som ikke kunne vælges, og der er derfor 

lavet rettelse således, at fremtidige priser nu kan vælges fra listen af priser. 

Sagsnummer: 124345 – Forbrug - Opsat stand kan ikke sync'es på tilbagevender (EL) 

(LEV) 

Ved tilbagevendere, hvor måleren skal genbruges, kunne opsat stand ikke sync'es ind. Den 

fejlede i mfejl med "aflæsningen har regningsnummer på". 

Rettelse: Fejlen skyldes, at der var en stand med regningsnummer efter sidste aflæsning, og 

Sync'en forsøgte at modificere denne. Det er gammel logik, hvor handelsselskaber kunne 

indsætte en opsat stand for at få aconto ud. 

Sync'en er tilrettet således, at modtagelse af opsat stand (BRS-020) altid indsættes på datoen, 

der medfølger i beskeden, og ikke manipulerer eksisterende data. 

De generelle regler med, at hvis der findes fremtidige aflæsninger eller aflæsninger på datoen 

så fejler indlæsningen, gælder stadig. 

Taskforce: Installationer der rammes af denne fejl er registreret i ”Consumption ampop-mmp”-

kolonnen på fejloversigten 

Sagsnummer: 123069 – Mkunde - mkunde bliver ikke oprettet (EL) (NET) 

Det blev oplevet, at man i mfejl kunne få følgende fejlmeddelelse: 

Cannot insert the value NULL into column 'CompanyId', table 'SWMarket.Customer'; column 

does not allow nulls. UPDATE fails. The statement has been terminated. 

Ovenstående fejlbesked ville forårsage manglende oprettelse af kunde i mkunde. 

Rettelse: Der er lavet rettelse således, at CpmpanyId altid vil have en værdi, således at fejlen 

ikke kan opstå igen. 
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4.4.2 Nordiske markeder + Tyskland - SonWin Billing / 

Engroskomponenter 

Sagsnummer: 124053 -  INVOIC – Fejl ved modtagelse af INVOIC Z25 (EL) (LEV) 

Fejl ved modtagelse af INVOIC Z25 (kreditering af saldoregning INVOIC 389). Fortegn vendes 

ikke som forventet. 

Rettelse: Nu indlæses INVOIC af typen Z25 (kreditering af saldoregning (INVOIC 389)) med 

korrekt fortegn 

4.4.3 Danmark - SonWin Billing – GAS 

Sagsnummer: 119224 -  Mflytlist – Anmeldelsesstatus skal ændres på indekunder 

(GAS) (NET) 

Der var et ønske om, at anmeldelsesstatus skulle ændres på indekunder på mflytlist afhængigt 

af modtagne aflæsninger. 

Rettelse: Det er lavet således, at hvis der er anmeldt en flytning i manmflyt, og der er kommet 

en aflæsning i evnts på flyttedato+1dag, så ændres anmeldelsesstatus til ”Klar til afregning”. 

Indtil der kommer aflæsning, skal den står til ”Kan overføres”. 

Desuden får indekunder først sat anmeldelsesstatus = ”Klar til afregning” 15 dage efter 

skæringsdato, da det afventes, om kunden skal overgå til forsyningspligtselskabet. 

Sagsnummer: 114552 -  Mflytlist – Anmeldelsesstatus skal ændres på indekunder 

(GAS) (NET) 

Der var et ønske om indførsel af automatik på tilknytning af kontrakter på tilbagevendere. 

Rettelse: Nu tilknyttes forsyningskontrakt også til forsyningspligtstilbagevendere automatisk. 

Sagsnummer: 124373 -  Alevflow – 392-E01 afvises og godkendes i samme flow (GAS) 

(NET) 

Der var registreret tilfælde, hvor der ved modtagelse af 392-E01 kom følgende beskeder: 

 Der modtages en UTILMD 392-E01, hvor QTY-segmentet mangler. Status: 

Fuldmodtaget, alt fejlet. 

 Der returneres en CONTRL med "Ikke godkendt". Status: Afsendt, alt afvist. 

 Der returneres derefter en UTILMD 414-E01 med "OK". Status: Afsendt, alt afvist. 

Der bliver således returneret både "Ikke godkendt" og "OK" til afsender på samme UTILMD. 

Rettelse: Nu afviser og godkender vi ikke samme transaktion, såfremt QTY segmentet mangler 

i en tilflytningsbesked. Det er valgt at sende en negativ APERAK, da aflæsningen skal være 

med i en tilflytningsbesked, og aflæsningen tilknytter sig til transaktionen/aftagenummeret og 

ikke hele beskeden. 
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4.5 Integration 

4.5.1 Sagsliste Host 

4.5.2 Sagsliste XMLBasis 

Sag 124170 : WEB032(b) går en gang imellem ned ved tilbagevendere 

Rettelse vedrører WEB032(b), WEB036, WEB061 og WEB101 

Dummy Ampopskal oprettes nu og fremover pr. leverancestartdato og ikke 2016-04-01. 

Dette gælder WEB032(b) og WEB036. 

Herudover opretter WEB061 og WEB101 ikke længere en dummyampopskal, såfremt ingen 

aktiv ampop findes, da dette skete ved en fejltagelse. 

WEB002(b) gjorde det pr. leverancestart i forvejen. 

WEB140 opretter ikke ampopskal, da dette sker via WEB032(b) eller WEB036. 

4.5.3 Andre integrationer 

4.6 Basis 

5 Apendix 

5.1 Databaseændringer 

Når der opgraderes fra version 2016.11 til version 2016.12, vil der ikke blive foretaget 

databaseændringer i forbindelse med ReOrg (i juli og december vil der ikke blive foretaget 

databaseændringer). 


