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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 2016.12 til og med release 2017.01 

2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 

I dette afsnit står Erfa-sager og de andre større nyudviklingsopgaver. 
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3 Vigtige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

3.1 .NET konvertering 

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

fundet og rettet: 

Sagsnummer: 124778 -  'Aflyt' virker ikke 

Der blev fundet en fejl i aflyt i forbindelse med dannelse af ny forbruger ved flytning. 

Rettelse: Fejlen er rettet, således at at dannelse af ny forbruger virker som forventet. 

 

Sagsnr. 124974 – Arykhist - 2 mangler i forhold til SonWIn standard 

1) Ved dobbeltklik på header, så får man en .Net exception, der er ret irriterende. Ved 

almindeligt klik sortere den, det er korrekt. 

2) Det er ikke muligt at ændre rækkefølge på kolonner i gridview, det er ret vigtigt på dette 

skærmbillede. 

Rettelse: Begge manglerne er udbedret. 

 

3.2 Afregning og fakturalayout 

3.3 Markedskommunikation og Markedssync 

 

3.4 Integration 

4 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

4.1 Distribution og Målere 

 

Sagsnr. 125013 - rafr10 fejler når jeg skal overføre fjernaflæste aflæsninger. 

I enkelte tilfælde fejler rafr10 ved indlæsning af fjernaflæste målere, med fejlbeskeden: Object 

reference not set to an instance of an object. 

Rettelse: Fejlen er rettet, således at funktionaliteten igen er som forventet og fejlbeskeden ikke 

længere kommer frem. 

 

Sagsnr. 124480 - TOM/RRS aut godkender ikke værdier i batsvis 

Når RRS’en indlæser værdier fra Fos-filer, og TOM-modulet er aktiveret, bliver værdierne (som 

ses i batsvis) i tidsserierne ikke automatisk godkendt.  
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Rettelse: På skærmbilledet bastatuskode er det ENERMET og/eller KAMSTRUP der skal 

sættes for at TOM modulet autogodkender. IKKE NYENERMET. 

 

Sagsnr. 124235 - Bladrefunktion på ainst kan fryse skærmbillede 

Når bladrefunktionen i menubjælken på ainst anvendes, kan fejlmeddelelsen "Start/Slutning på 

data er nået", foresage at skærmbilledet fryser. 

Rettelse: Bladrefunktionen i ainst er nu rettet så når man bladrer til den sidste side fryser 

skærmbilledet ikke. 

Afregning og fakturalayout 

SWIR anbefaling: 

For de selskaber som anvender SWIR, kan der med fordel bestilles print fra et nyt rafr69 

bestillingsskærmbillede. Skærmbilledet indeholder andre valgmuligheder for print og 

genudskrivning af print. F1-hjælp til print findes under faktura layout. 

Der skal sættes trimning for at skærmbilledet kan anvendes: 

RAFR69, NYSWIR 

 

Sagsnr. 121184 -  rafr176 genrendering af faktura 

Rafr176 kan gendanne faktura til PDF, hvis SWIR er implementeret, nu også pr. printbundt 

(Regning bundtnr fra akont). Dette giver en ekstra fleksibilitet. 

 

Sagsnr. 124866 – SWIR 

SWIR anvender nu FileStream i stedet for MemoryStream ved dannelse af XML og til PDF. 

Dette har nedbragt RAM-forbruget, men store samlefakturaer kræver stadig en del RAM for at 

blive dannet. Konfigurationsguiden er opdateret med information vedr. RAM- og diskforbrug 

under kørsel. 

 

Sagsnr. 124428 – Aprn 

Fra aprn kan der nu aktiveres en enkelt faktura der er parkeret på fanen "parkerede bundter". 

 

Sagsnr. 124865 – rafr69_v4, nettoafregningsgrupper 

I rafr69_v4 for faktura til alle nettoafregningsgrupper overstyres visning af gennemsnitspris. Det 

betyder at gennemsnitpris i layoutet aldrig vises for, gældende for alle nettoafregningsgrupper. 

Det kræver dog at faktura er beregnet i SWIE fra 2016.11 

 

Sagsnr. 109692 – S 1507-912 - udfordring samleregninger 

SWIE skal ikke overføre beløb til næste faktura hvis instnr er tilknyttet samleinstallation og der 

skal ikke kunne modregnes via aopg og der skal opsættes en advarsel. 
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Rettelse: SWIE vil ikke længere med- eller modregne saldo hvis inst. er del af en samleinst. 

Tilsvarende vil brugeren modtage notifikation i aopg om at inst. er del af en samleinst. hvis feltet 

"Modregning" benyttes. 

 

Sagsnr. 118969 – Faktura layout forkert på UDSKF (Rafr69_V4 + SWIE) 

SWIE angav ikke den faktiske brændværdi, og rafr69_v4 kunne derfor ikke vise denne. UDSKF-

opgørelser udregner m3 forkert på fakturalayout. 

Rettelse: Dette er rettet og nu opgøres UDSKF korrekt. 

 

Sagsnr. 121690 – rafr07 linje hører til acontoafregning men står forkert (Rafr07) 

Der var observeret en fejl hvor enkelte forbrugslinjer står under faktisk forbrug, men i 

virkligheden hørte til aconto. Dette var en rafr07 fejl. 

Rettelse: Fejlen er rettet og nu står linjen korrekt under aconto. 

 

Sagsnr. 125236 – Rafr01 - "Ej til Datahub" på e-installationer 

Det er observeret at der ved kørsler kommer afregninger på installationer som har skft af 

afregningsform. Samtidig bliver forbrugernr inaktiv og der kommer en frafl. dato i aforb. 

Rettelse: Fejlen er rettet. Der er lavet kontrol af, at hvis "ej til datahub" på amal er sat, så vil 

SWIE ikke kontrollere om vi har en slutdato på leverancen. 

 

4.2 Debitorstyring og Kundeservice 

 

Sagsnr. 124617 – ahawk fejlrettelser 

Følgende fejl og mangler er blevet rettet:  

1. Søgning efter "Min gruppe" – er nu implementeret færdigt 

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

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

knappen - ryddede ikke feltet installationsnummer under søgning selvom det vises tomt  - rettet 

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

kollonnerne ikke – det har ikke været muligt at genskabe fejlen. 

5. Tildel opgaven virker nu således at - når man har valgt en gruppe i gruppefeltet så skal 

brugere der er medlem i gruppen kunne vælges i brugere feltet. – er nu implementeret færdigt. 

Kendte fejl: 

1. Dublicate Key fejl fremkommer ved klik på knapen "Tag opgaven" på en linie i tabellen, hvor 

gruppefeltet er udfyldt. 

2. Ved udsøgning efter flows med status "behandles" fremkommer "fejlede" også med. 
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Sagsnr. 122446 – Awk eller CustomerFlow sætter forkert AFLASNR på AUDEB ved 

tilflyttere 

Problem i awk når man indtaster aftagenr i kunderoller som overstiger 10 cifre. 

Rettelse: Fejlen er rettet og nu er der begrænsing på antallet af cifre det er muligt at indtaste 

tilsvarende akunde. 

 

Sagsnr. 123371 – Rafr185 udsøgning på % og kr kun prisstigning 

Der mangler bchec til udvælgelse af %-vis afvigelse. 

Der skal være en mulighed for at TILVÆLGE at man ønsker prisfald med ud. 

Det er kun et krav at privatkunder skal varsles, erhvervskunder skal ikke med, brug Billings 

bchec for opsætning af hvordan en erhvervskunde kendes i det enkelte selskab. 

Rettelse:  

Der er indført tjek for at kun positive prisvarslinger kommer med i udsøgning. 

Der er indført ny bchec til angivelse af procentvise afvigelser. 

Der er indført tjek for at kun privatkunder kommer med i udsøgning. 

F1-hjælp er tilrettet. 

 

Sagsnr. 124463 – 9999999 ved "Fjern fra BS" og STOP bliver dermed ikke sendt 

Der er konstateret en fejl ved opdatering af PBS Bundtnr ved fjernelse fra PBS via akont for 

visse tilfælde, hvilket betød at PBS BundtNr opdateres til 9999999 i stedet for -1. 

Rettelse: Der er rettet i SWIE for det eventuelt overført beløb til næste regning, så pbstype har 

samme status som faktura. Dette vil også være gældende på akont når en BS faktura fjernes 

fra PBS.  

 

Sagsnr. 124651 – Arykluk detalje visning forkert kunde 

Når man lægger filter på arykluk, og bagefter viser detaljer, så er detalje visningen på anden 

kunde. Der er mangler sync med grid’et efter filter er lagt på. 

Rettelse: Dette var en indexfejl efter filtrering. Det er rettet, så det ikke kan komme ud af sync. 

 

Sagsnr. 124898 – Aafdr skal startes fra Akont 

Det er ikke muligt at starte aafdr fra akont. Ej heller muligt at oprette ny afdragsordning på aafdr 

p.g.a. en fejlbesked. 

Rettelse: Fejlen er rettet så det er muligt at åbne aafdr fra akont, og det er muligt at oprette en 

ny afdragsordning. 

 

Sagsnr. 124942 – Mulighed for at definere Kreditpoint for ALLE rykker numre 

Det skal være muligt at definere Kreditpoints for ALLE rykkertrin. Det er nu kun muligt for 1 til 3. 
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Rettelse: Ændring implementeret og F1-hjælp opdateret. 

 

Sagsnr. 124949 – vedr. brug af Nemkonto-modulet 

Der er observeret fejl i filer der indeholdt forskellige udbetalingsdatoer. Der må kun være en 

dato og den skal overholde reglerne som beskrevet i F1. Fejlen skyldes at individuelle rækkers 

despositionsdato tager udgangspunkt i bilagsdato som kan varierer hvis forfaldsdato ligger 

mere end 1 dag frem i tiden. 

Rettelse: Tilrettet således at individuelle rækker's dispositionsdatoer for PBS udbetalinger tager 

udgangspunkt i dispositionsdatoen udregnet på baggrund af BCHEC's ("NEMKONTO", 

"DISPDATO") og ("BANKKONTO", "DISPDATO") for henholdsvis NemKonto og 

bankoverførsler. 

 

Sagsnr. 124961 – Exception i aafdr ved begræsning i kreditpoint bchec 

Hvis denne bchec er sat som beskrevet i F1, så fejler systemet med Run-time Error og klienten 

gik ned. 

Rettelse: Fejlen er rettet, således at bcheck og client fungerer som forventet og beskrevet i F1-

hjælpen. 

 

 

4.3 Det Frie Marked 

Versionsmatrix ses på kundeområdet på www.sonlinc.dk. 

Angivelse af forsyningsart og rolle på sagerne: 

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

Rolleangivelser angives med følgende forkortelser: 

Balanceansvarlig : BAL 

Leverandør  : LEV 

Netselskab  : NET 

Distributionsselskab : NET 

Desuden angives hvilken forsyningsart rettelsen vedrører: 

EL   : Elkunder 

GAS  : Gaskunder 

  

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

 

Sagsnr 120271 - S1607-1266 Mlevskift - stamdata - udsøgning ikke korrekt (EL) (LEV) 

Der er nu implementeret korrekt visning i mlevskift, når der har været afsendt samme 

kundestamdata flere gange. Før fremgik det samme flow det antal gange der havde været 

sendt stamdata – nu vises det kun 1 gang og status på stamdatafremsendelsen kan ses i 

detalje-vinduet som forventet. 

 

Sagsnr 120662 – Mangler på mlevskift - Cell-selection + aftagenr = MpID (EL) (LEV) 

Jf. tidligere aftale på HP-møderne, er der nu implementeret cell-selection på mlevskift, hvilket 

gør at MP-id’et kan kopieres direkte fra cellen. Udsøgning parameteren og kolonneoverskiften 

”aftagenummer” er desuden ændret til ”målepunktsID”. 

 

Sagsnr 121501 – Oprettelse af record i mmp - netområde genbruges ved kopi (EL) (NET + 

LEV) 

Problem: ved kopiering af målepunkt fra et eksisterende målepunkt, blev netområdet fra 

målepunktet der blev brugt som ”skabelon” ført med over på det nye målepunkt, selvom der 

blev valgt et andet netområde i pop-up boksen til tildeling af MP-ID’er.  

Denne logik er særligt brugt ved oprettelse af udvekslingsmålepunkter, hvor der skal være et 

målepunkt i ”hver retning”. Logikken bruges dog også af leverandører ved klargøring til 

leverandørskifter mv. 

Løsning: Netområdet der vælges i POP-up bliver nu det nye netområdenummer på det nye 

målepunkt, selvom der i pop-up er valgt et forskelligt netområde end det der blev brugt til at 

kopiere fra.  

 

Sagsnr 121527 – Kan ikke gensende tidserie via baplan (EL) (NET) 

Problem: Ved afsendelse af planer, bliver det i nogen tilfælde oplevet at planen ikke vil afsluttes 

og tidsserien sendes derfor aldrig. 

Løsning: I stedet for at indsætte en ny række hvergang en plan bestilles i baplan og afvikles i 

rbal01, så opdateres i stedet en række. På denne måde vil rbal01 faktisk blive færdig med dens 

job, og dermed sendes tidsserien. 

 

Sagsnr 122375 – Der må ikke sendes forbrug fra atlv hvis netto.afr.gr <> 0 (EL) (NET) 

Problem: Ved fysiske tilbageløbsmålere kan der pt. sendes forbrug og tællerstand fra atlv. Der 

må ikke sendes forbrug fra atlv hvis netto.afr.gr <> 0 uanset om måleren er fysisk eller virtuel. 

Forbruget skal tages fra anettoafr. Standen skal tages fra atlv. Det skal sendes i samme besked 

(BRS-020) hvis det er et fysisk målepunkt. Kun forbruget må sendes hvis den er virtuel.  

Forbruget skal tages fra anettoafr da der derved tages hensyn til at negative værdier skal 

sendes som 0, og overskudsproduktionen udregnes automatisk. 
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Løsning: Logikken der er implementeret gør nu følgende: 

 Er målepunktet nettoafregningsgruppe 0, så tages forbrug og stand fra ATLV. 

 Er målepunktets nettoafregningsgruppe <> 0, så tages forbrug altid fra ANETTOAFR. 

o Hvis målepunktet er virtuelt så ignoreres standen på ATLV 

o Hvis målepunktet er fysisk så tages standen var ATLV - standen der bruges er 

den hvor  DATO på ATLV = slutdato på forbrugsperioden på ANETTOAFR. 

 

Sagsnr 122376 – Timing i modtagelse af forbrug og tællerstand (EL) (LEV) 

Problem: Når vi modtager start tællerstand og første periodes forbrug samtidig kan SW ikke 

finde ud af at starttællerstanden er syncet ind som OPSAT i atlv. 

Medfører denne fejl i mfejl: Push af stand/aflæsning fejlede for målepunktet 

571313104402469178. Kan ikke indsætte aflæsningen, da der ikke findes en opsat stand 

målepunktet 571313104402469178, instnr 930530, malernr 1, tlvnr 1 og firmanummer 1 

Løsning: Er lavet som andre beskeder der kan overhale hinanden, dvs. det bliver håndteret i 

sync'en, som sætter forbrugspush på retry, og forsøger igen efter 5 minutter. Dvs. at den ikke 

længere fejler hårdt når der ikke er en opsat stand. 

 

Sagsnr 122519 – Mmansync - overflødige meldinger (EL) (NET + LEV) 

Der er tilføjet et filter i SQL der fravælger rækker hvor ny værdi og nuværende værdi er ens. 

 

Sagsnr 122924 – Mkonsistens: Aflæsningsfrekvens håndtering (EL) (NET + LEV) 

Følgende logik er fra denne version implementeret på knapperne ”Opdater DataHub” og 

”Opdater SonWin” for feltet ”Aflæsningsfrekvens” i skærmbilledet mkonsistens. 

OPDATER DATAHUB: 

 Hvis rolle = NET: Knap aktiv – medføre afsendelse af stamdatabesked (BRS-006) 

 Hvis rolle = LEV: Knap inaktiv. 

OPDATER SONWIN: 

 Hvis rolle = NET (MP type er IKKE lig E17): Knap aktiv – medfører automatisk 

opdatering af mmp. Der sker ingen automatisk sync til Billing. 

 Hvis rolle = NET (MP type er lig E17): Knap aktiv – medfører information sendes ud i fil. 

Der sker ingen automatisk opdatering af mmp. Der sker ingen automatisk sync til 

Billing. 

 Hvis rolle = LEV (MP type er IKKE lig E17): Knap aktiv – medfører automatisk 

opdatering af mmp. Der sker ingen automatisk sync til Billing. 

 Hvis rolle = LEV (MP type er lig E17): Knap aktiv – medfører automatisk opdatering af 

mmp og der sker automatisk sync til Billing. 

 

Sagsnr 123109 – mflow: forkert visning af dato på mflow for tidsserier (EL) (NET + LEV) 

Problem: Occurrence på flowet sættes pt. til slutdato på perioden. 2016-10-01 22:00 UTC = 
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2016-10-02 00:00 lokal tid. Dette medfører forkert vises af tidsserieperiode på mflow-

skærmbilledet. 

Løsning: Der er implementeret rettelse på tidsseriemodtagelse, som sikre at felterne 

”StartOccurrence” og ”EndOccurrence”, udfyldes, og dermed kan mflow vise pr.dato i 

skærmbilledet som en periode. 

 

Sagsnr 123408  – Exceptions ved Lev.skifte (BRS-044) (EL) (LEV) 

Problem: ved udførsel af BRS-044 ”tvungne leverandørskifter” opstod der rigtig mange 

exceptions 

Løsning: Fjernet logging "støj" som ikke medførte fejl af forretningsmæssig karakter. 

 

Sagsnr 123572  – Mmansync – opdatering fejler, når E17 er virtuel S 1609-1219 (EL) (NET 

+ LEV) 

Problem: Mmansync – opdatering fejler, når E17 er virtuel. 

Løsning: Fejlen skyldtes at den manuelle synkronisering ledte efter installationsnummeret i 

Billing via tælleværket (atlv). Dette er nu rettet, så der ledes efter installationsnummeret i 

ampop, ligesom for den automatiske synkronisering. 

 

Sagsnr 123618 – Mmultiopg:  Unique key contraint (meteringpointid, companyid (EL) 

(NET + LEV) 

Problem: Når jobbet starter, så henter den alle målepunkter ud. Den behandler dem så løbende 

og indsætter ny pr.dato (occurrence) hvis det ikke findes når besked skal afsendes. Jobbet 

henter data ud kl. 11.06, sync’en opdaterer målepunkter løbende og laver den nye pr.dato, 

hvilket gør at ca. 1000 afsendelser fejler i jobbet (alle med Unique key contraint… 

(meteringpointid, companyid, occurrence)) 

Jobbet burde kunne optimeres anderledes, end at alle målepunkter hentes op fra starten. 

Løsning:  Nu udføres jobbet anderledes. I stedet for at finde alle målepunkter på en gang, så 

findes hvert målepunkt, når det behandles. Dette går dog en smule ud over performance, men 

det sikres at man ikke får en Unique key contraint fejl. 

 

Sagsnr 123692 – Mapning - Felt på mmp overskrives/slettes af sync (EL) (NET) 

Problem: Feltet MP Kommentar på mmp overskrives når sync køre på det pågældende 

målepunkt 

Løsning: MP kommentar bliver nu ikke opdateret (slettet) i Sync'en. Data i feltet kan og skal kun 

vedligeholdes fra mmp. 

 

Sagsnr 124041 + 123875 – Sync af leverandørforhold: Anden håndtering af annullering 
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(EL) (LEV) 

Ved fejlagtige leverandørskifter og flytninger, tilbageføres ampop nu korrekt til gammelt 

leverandørforhold, og end-datoen på den fejlagtige stoppede leverance på ampop fjernes. 

 

Sagsnr 124215 – Ved leverandørskift fra Nyfors til SE mangler en del balance (BRS-044) 

(EL) (LEV) 

Problem: Ved udførsel af BRS-044 ”tvungne leverandørskifter” mangler en del 

balanceansvarlige i mrolle efter udførsel, selvom leverandøren er oprettet. 

Løsning: BRS-044, et tvunget leverandørskifte, kan ske ved f.eks. fusioner og overflytninger af 

kunder fra en lukket elleverandør. Ved modtagelse af stamdatabesked mangler der et gln for 

den balanceansvarlige. Derfor er der ændret så ved kørsel af svarkuverten bliver der tjekket for 

om det er et forbrugsmålepunkt og om der er et secondgln (balanceansvarlig). Hvis der ikke er, 

så laves der et opslag. 

 

Sagsnr 124222 – Forkert håndtering af lev-start ved flere flytninger (EL) (LEV) 

Problem: Der er fundet et scenarie hvor mrolle ikke bliver korrekt, ved flere krydsende 

flytteprocesser: 

1. Der laves tilflytning med pr. dato 28/11 

2. Der laves efterfølgende tilflytning med pr. dato 21/11 (dvs. med en tidligere pr. dato) 

3. Der modtages en E44 D45 med pr. dato 28/11 - denne burde annullere tilflytningen pr. 

28/11 

4. Der laves til sidst tilflytning med pr. dato 1/12 

Løsning: Når der modtages en annullering, så annulleres flow, samt ryddes op i mrolle. Det 

gøres ud fra den pr. dato der er tilknyttet annulleringen. Så hvis en tidligere leverance på mrolle 

er blevet stoppet pga. den netop annullerede leverance, så vil den tidligere leverance blive 

genåbnet. 

HUSK stadig at følge op på alle disse krydsende flytteprocesser. Sonlinc har stadig ikke garanti 

for at alle scenarier håndteres korrekt! 

 

Sagsnr 124233 – Metode der skal kopiere data frem fungere ikke optimalt (EL) (LEV) 

Problem: Herunder en gennemgang af problemet der opstod på installationen på sagen. 

PROCES: 

1. Der findes en skal på mmp der er oprettet af XML-basis inden afsendelsen af flytningen 

- alt undtagen adressen er sat til "ingen". Pr. dato på skallen er 2016-09-07 

2. 2016-11-24 kl. 10:06:47 modtages E07 E32 (pr. dato 2016-11-14) og E07 E79 (pr. dato 

2016-11-11).  

3. E07 E79 indlæses først - medfører en "opdatering" af skallen med en ændret 

tilslutningsstatus og får pr. dato = 2016-11-11. 

4. E07 E32 indlæses efterfølgende - medfører en "opdatering" af recorden pr.  2016-11-11 

og opretter en ny record pr. 2016-11-14 - Her er f.eks. målepunktsart og afregningsform 

"ingen". 
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5. 2016-11-24 kl. 10:06:48 (dvs. 1 millisekund senere) modtages E07 E65 med pr. dato 

2016-11-04. Dette medfører en "opdatering" af skallen på alle attributter og får pr. dato 

= 2016-11-04. 

RESULTAT: 

Mmp ser ud som følger: 

- 2016-09-07: tom mmp skal 

- 2016-11-04: mmp indeholdene informationer pr. tilflyttedatoen - alle parametre udfyldt 

- 2016-11-11: en opdatering af skal kun med en tilslutningsdato sat - alle andre = "ingen" 

- 2016-11-14: en opdatering af recorden pr. 2016-11-11 - et par flere attributter er nu sat, 

men mange er stadig = "ingen" 

FORVENTET RESULTAT: 

Da recorden pr. 2016-11-04 oprettes (senere end de øvrige) skal den kopiere sine informationer 

"frem" på de øvrige på alle parametre sat = "ingen" 

Løsning: Der er nu implementeret en løsning for at rulle data frem hvis der er kommet en 

forsinket opdatering. 

 

Sagsnr 124533 – S1612-1556 Fejl redi03 (EL) (NET + LEV) 

Problem: Ved opdatering dannes 7 identiske breve til kunden mod forventet 1. 

Løsning: Nu fremfindes korrekt kun en række pr. info-brev kuvert ved kørsel af redi03. 

 

Sagsnr 124741 – Rmdatakval - Mangler batchjob til childmp  (EL) (NET) 

Problem: Der mangler et batchjob til afvikling i rmdatakval og Market Servere. Der er flere 

eksempler på Child målepunkter, hvor der ikke er forpligtelse til at have afregningsform med i 

stamdata - det betyder at de p.t. falder ved siden af i batchkørslen og INGEN finder ud af om vi 

mangler at sende data på disse målepunkter.  Derfor skal der udvides med en ny valgmulighed 

under "Afegningsform" - Den nye hedder "Ingen i afregningsform" (dvs. mulighederne er: Time, 

Skabelon, Flex og ingen). 

Denne skal imødekomme kontrol på tidsseriefremsendelse (måledata - ikke periodiske forbrug) 

på alle de målepunkter, hvor mmp opfylder følgende kriterier:  

- Målepunktet er tilsluttet. 

- Afregningsform er Null eller blank 

- Målepunktsart er virtuel eller fysisk 

- Aflæsningsfrekvens er time / kvarter 

Løsning: De eksisterende to rapporttyper er udvidet til også at kunne håndtere at udsøge 

målepunkter uden afregningsform, jf. ovenstående udsøgningsparametre. 

 

Sagsnr 124803 – Rmdatakval - fejl i udtræk på timeafregnede (EL) (NET) 

Problem: Fejlen opstod hvis der bare var sendt tidsseriedata en gang på et målepunkt uanset 

hvor længe siden det var. Herefter ville det blive opfattet som om der var sendt data fordi der 

ikke blev taget højde for occurrence i sql.  
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Løsning: Der er lavet rettelse til sql som udtrækker på mflow, så der tages højde for occurrence. 

 

Sagsnr 124884 – Mforbtaller/abehkor fejler S 1612-1312 (EL) (LEV) 

Problem: Vi har i mforbtaller modtaget en annullering af et forbrug. Forbruget er allerede 

afregnet og derfor benytter vi korrektionsmodul til at håndtere dette. Efter der er lagt korrekt 

forbrug ind med atlvkorr markeres annullering som behandlet. Dette medfører at syncen 

overskriver det forbrug der allerede er afregnet og ligger på atlv med regningsnummer? 

Det originale forbrug er synced ind i april, hvorimod det nye forbrug først modtages i juli. 

Løsning: Fejlen kunne ske hvis den originale aflæsning blev gensync'et, her blev der kun kigget 

på regningsnummer på nyeste aflæsning (dvs. korrektionen). Sync'en er tilrettet således at hvis 

den originale aflæsning bliver gensync'et, så bliver den ignoreret hvis der er foretaget 

korrektioner efterfølgende. 

 

Sagsnr 125267 – Mkonsistens medsender inaktive målepunkter (EL) (LEV) 

Problem: Undrer mig over at når en leverance på mrolle står til at være annulleret at den så 

stadig kommer med i datakonsistens udtrækket for LINKS-filen. 

Løsning: Der er lavet en fejlrettelse så inaktive målepunkter ikke tages med i LINKS-filen. 

 

Sagsnr 125270 – Sync'en bruger vandmåler til D06 (EL) (LEV) 

Problem: Når Sync’en skal opsætte en måler for D06 eller D07, så matcher den på 

MeterIdentification=FABRIKNR/LOKALNR. Den kigger IKKE på FORSYNART. 

Dvs. at hvis vandmålerens FABRIKSNR/LOKALNR er det samme som D06/D07, så laver den 

bare et ekstra tælleværk på vandmåleren for D06 (TLVNR 2). Og for D07, der tror den at 

tælleværket er der (TLVNR 1). 

Løsning: Sync'en er nu tilrettet, således at den bruger FORSYNART når den skal finde den 

tilhørende måler. 

 

Sagsnr 125382 – Stop-markering kan ikke gemmes (EL) (NET) 

Problem: Hvis en pris markeres som stoppet på mmpprisskabelon bliver det ikke gemt. Hvis der 

i databasen er en markering af en stoppet pris, vises det ikke i skærmbilledet. 

Løsning: Der er lavet koderettelse så stop-markering nu kan gemmes og vises i 

mmpprisskabelon. 

 

Sagsnr 125200 - Mkonsistens for få målepunkter i Contacts-filen (EL) (LEV) 

Problem: På contact udtrækket får vi 550.453 fejl ud hvoraf de 547.980 er fejl hvor målepunkter 

vi har leverancen på ikke er med i de filer vi har indsendt. Når jeg tjekker selve contact-filen så 

er der også kun 43.028 unikke aftagenumre i handel og vi har 180.000 unikke målepunkter i det 

handelsselskab. 
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Løsning: Der er ændret i udtræk til Contacts-filen så alle målepunkter bliver udsøgt korrekt. 

 

Sagsnr 124943 - Manglende oprettelse af aggregerede tidsserie (EL) (LEV + NET) 

Årsagen til fejlen er at den auto-generede tekst til feltet TEKST i bamal blev for lang. Den 

oprettes ud fra nogle parametre i beskeden samt "faste" tekster bestemt af andre parametre i 

beskeden. Dette resulterede i en fejl i forbindelse med indsættelse af den for lange tekst i 

databasen (og udløste en behov-for-trunkering-fejl). 

Der er nu lavet koderettelse, så teksten trunkeres hvis den overstiger de 70 lovlige tegn. 

 

Sagnr 124737 – Rmdatakval og mjob - skærmbillede ændringer (EL) (NET) 

Denne sag handler om justeringer på skærmbilledet rmdatakval. Der er lavet justeringer på 

skærmbilledet og tilføjet et ekstra batch-job, DataQuality, så der også i mjob kan skelnes 

mellem resultater i datakvalitet og manglende målepunkter. 

 

Sagsnr 124734 - Rmdatakval - målepunkter i eget net (EL) (NET) 

Problem: P.t. verificerer netselskaberne i rmdatakval på alle netområder, der ligger i 

firmanummeret. Dette burde vi begrænse til målepunkter som ligger i netselskabet netområder, 

ved at kigge på mparti på aktive og inaktive DEF-numre. 

Løsning: Der er implementeret tjek på at kun meteringpoints som er i definerede netområder 

(for netselskabet i mparti) medtages i resultat.  

 

Sagsnr 124694 - Beregning af TS giver ikke resultat, hvis mangl. datoer (EL) (GAS) (NET 

+ LEV) 

Problem: Hvis tabellen UTCDATOTABEL er tom for den periode man forsøger at beregne en 

tidsserieformel, så vil intet blive beregnet, men man får ikke information herom. Dvs. brugeren 

kan ikke forstå det tomme resultat og ser det som en fejl. Dette sker typisk for kunder, der ikke 

kører rbal01. 

Idéen er at alle steder, man beregner tidsserieformler: baplan, babedato, baafsend og bats1 

(måske flere det skal analyseres), skal det tjekkes at dato til for beregningsperioden man 

beregner for er dækket af UTCDATOTABEL. Hvis dette ikke er tilfældet skal der dannes datoer 

i UTCDATOTABEL. 

Løsning: Beregningen af formeltidsserier er blevet gjort uafhængig af om der findes data i 

UTCDATOTABEL. 

 

Sagsnr 124633 - Datovisning ikke korrekt i balog efter opdatering (EL) (GAS) (NET + LEV) 

Problem: Ved åbning af balog er datoen forud udfyldt med indeværende døgn. Visning af planer 

indeholder indeværende + kommende døgn. For at fjerne de forstyrrende linjer for det 

kommende døgn, skal man opdatere feltet "til Dato" uden klokkeslet, hvorefter det kommende 

døgns planer forsvinder. 
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Løsning: Løst. 

 

Sagsnr 124250 - Mfejl - "Udled stacktrace" laver en fil i install mappe (EL) (NET + LEV) 

Problem: Det lader til jeres stacktrace funktion laver en txt fil i Sonwin install mappen. Det er 

ikke godt, da den mappe er på et fælles citrix server hvor der er mange samtidige brugere. 

Løsning: Fejlen er rettet således at der skrive til brugeren personlige temp mappe. 

 

Sagsnr 123736 - Genindlæs-knap på komlog og mflow (EL) (NET + LEV) 

Der er etableret logik til genindlæsning på komlog og mflow. Logikken kræver licens, som skal 

tilkøbes. 

 

Sagsnr 123165 - Mhullerlog: Administrer historik (EL) (NET) 

Sidste del af ERFA-tilbud på sagsnr 120169, er nu leveret. Den manglende del var muligheden 

for at administrere historik, hvilket er gjort muligt fra version 2017.01. Se PB eller F1-hjælp for 

yderligere information. 

 

Sagsnr 118025 - Manglende oprettelse af kundestamdata i net (EL) (NET) 

Problem: Vi får en gang imellem en mail fra Datahub, som beder os om at huske at opdatere 

kundestamdata - da der er sket ændringer. Når jeg så via mopg beder om stamdata, modtages 

en besked med det nye navn - desværre oprettes dette ikke på mkunde. 

Løsning: Problemet er fundet og rettet så hvis man fra net sender en anmodning om 

kundestamdata opdateres disse base direkte. 
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4.3.2 Nordiske markeder + Tyskland - SonWin Billing / 

Engroskomponenter 

4.3.3 Danmark - SonWin Billing – GAS 

 

Sagsnr 122094 - Tilflytning på inst 204175 fejler (manmflyt) 

Problem: To flytninger foretaget i manmflyt i et kort tidsrum (f.eks. 8 dage) bliver blandet 

sammen. F.eks. bliver navnet på tilflytter på de to flytninger ens selvom der er tale om to 

forskellige kunder. 

Løsning: Funktionaliteten kaldet merge (slå to flytninger sammen) i manmflyt er slået fra, så det 

ikke er muligt mere at to flytninger blandes sammen. 

 

Sagsnr 125104 - Manmflyt vælger forkert distributionsselskab (manmflyt) 

Problem: Ved anmeldelse af flytninger på gasmarkedet via manmflyt blev forkert modtageaktør 

udvalgt – på baggrund af distributionsområde – fra bparti. 

Løsning: Nu udvælges korrekt modtageaktør (distributionsselskab) ved anmeldelse af flytninger 

på gasmarkedet via manmflyt ved at kun at se på aktører i bparti med forsyningsart gas. 

 

Sagsnr 124608 - Saldoberegning fejler 

Problem: Målersteder, der har skiftet leverandør eller er stoppet i løbet af saldo-måneden, har 

ikke fået påsat leverandør på forbruget i begyndelsen af saldo-måneden i akvotient. 

Løsning: Nu fremfindes korrekt leverandør ved bestilling af saldoafregning (rlev03 – udregn 

faktisk kWh) selvom målestedet har skiftet leverandør eller er stoppet i saldo-måneden. 
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4.4 Integration 

4.4.1 Sagsliste Host 

4.4.2 Sagsliste XMLBasis 

 

Sagsnr. 122834 - XMLBasis, WEB032B 

Sonlinc har leveret færdiggørelsen af den ny udvidelse til transaktion WEB032B (sagsnr. 

120437), som indbefatter funktionalitet til "transaction rollback" samt regeltjek, dvs. WEB032b er 

nu ændret, således at evt. oprettelse og rettelse af forbruger, underdebitor, kontrakt og 

kontrakttilknytninger tilbagerulles ved fejl eller når der kommer en fejlbesked. 

4.4.3 Andre integrationer 

Sagsnr. 124671 – TRI flow - Timeout 

Der skal laves en mulighed for at sætte timout tid via en bchec. 

Rettelse: Bchec'en er implementeret. Information omkring bchec'en er implementeret i F1-

hjælpen. 

 

4.5 Basis 

 

Sagsnr. 124335 - Gem aford.pinkode som min. 5 karakterer. 

Når random pinkode gemmes i aford.pinkode - skal minimum 5 karakterer konfigureres, f.eks: 

123 -> "00123" 

1234 -> "01234" 

12345 -> "12345" 

123456 -> "123456" 

Rettelse: Der er lavet en rettelse således at dette nu sker som beskrevet. 

 

Sagsnr. 124430 – S1612-1701 Bakontr lukker SonWin ned efter eksport til Excel 

Når eksport til Excel i bakontr anvendes (fra "vis tilknyttede installationer") kommer der fint et 

regneark ud. Når man derefter vil arbejde videre i bakontr, så kommer der skrå streger over 

billedet med fejlen "invalid use of null". 

Rettelse: Fejlen lå i TDBGrid koden og er løst. 

 

 

5 Apendix 
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5.1 Databaseændringer 

Når der opgraderes fra version 2016.12 til version 2017.01, vil der blive foretaget 

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

databaseændringer). 

* ------------------------------------------------------------------ 
* Copyright Sonlinc. 
* No part of this may be used without written permission from Sonlinc. 
* ------------------------------------------------------------------ 
* 
* EF_AfregnDB ------------->       <------------------ 
* 
* Tabel -> AFLOWLOCK Index -> AFLOWLOCK_ID1 Felt -> LOCKTOKEN <- medfører 
Reorganisering. 
DROP INDEX Sonlinc.AKOND.AKONDKEY_SWIR01 
* Tabel -> SWHostClientScript Index -> ClientScript_ActTime Felt -> ActionTime <- 
medfører Reorganisering. 
DROP INDEX Sonlinc.AFLOWLOCK.AFLOWLOCK_ID1 
DROP INDEX Sonlinc.SWHostClientScript.ClientScript_ActTime 
CREATE  INDEX AFLOWLOCK_ID1 ON Sonlinc.AFLOWLOCK (LOCKTOKEN,COMPANYID)  
CREATE  INDEX ClientScript_ActTime ON Sonlinc.SWHostClientScript (ActionTime)  
go 
ALTER TABLE [SWMarket].[EdiReloadQueue]  
ADD CompanyId SMALLINT NOT NULL DEFAULT -1 
ALTER TABLE [SWMarket].[EdiReloadQueue]  
ADD OwnGln VARCHAR(35) NOT NULL DEFAULT '' 
go 
alter table SWMarket.HubBuffer alter column Value varchar(2048) not null 
alter table SWMarket.MarketQueue alter column Value varchar(2048) not null 
alter table SWMarket.OnHoldQueue alter column Value varchar(2048) not null 
go 
create nonclustered index IX_MeteringPointPrice on SWMarket.MeteringPointPrice 
(MeteringPointId, PartyChargeTypeId, ChargeType, Occurrence, Stop, CompanyId)  
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6 Hotfix-notes 

 

 
01. december 2016 

Sagsnr. 123801 - CPR-numre 
I Release 2016.10 blev det ændret, således at de sidste fire cifre i CPR-nummeret blev x’et ud i 
alle de funktioner, der viser CPR-nummeret.  
Efterfølgende har der været et stort ønske om, at udvalgte medarbejdere kan se CPR-
nummeret.  
Der er derfor foretaget en justering til skærmbillederne akunde og mkunde, så man kan sætte 
op hvilke medarbejdere, der skal kunne se CPR-nummeret. Dette gøres ved at give 
medarbejderne adgang til skærmbilledet ”CPRVISNING” med autoritet på mere end 9 i 
funktionen swfunk.  
På den måde er det ikke autoriteten til skærmbillederne akunde og mkunde, der bestemmer om 

man kan se CPR-nummeret, men en generel autoritet. 

Sagsnr. 123675 - achkb 

I Release 2016.10 blev der introduceret en fejl, så man ikke kan benytte funktionaliteten – dette 

er rettet med denne Hotfix. 

 

09. december 2016 

Sagsnr. 124370 - Fejl i SNEX når flere bilag til kunde samles 

Flere bilag med samme forfald til samme underdebitor tager nu højde for forbrugernummer og 

pbskundenummer. Dermed samles kun hvis der er overensstemmelse imellem 

installationsnummer, forbrugernummer, underdebitornummer, forfaldsdato samt 

pbskundenummer. 

Sagsnr. 124389 - Beløb overført på levskifte opg. 

SNEX er tilrettet SWIE beregninger, således at opkrævninger svarer til TR-601-602. Se evt. 

sagsnr 122574 frigivet i release 2016.11. 

 
12. december 2016 
 
Sagsnr. 124438 - Fejl i aflæser 

Hvis der på fanen ”Aflæser” er hak i ”Samme som målepunkt” vil navnet fra fanen 

”Kundestamdata” stå i Excelarket i kolonnen ”Aflæser_Navn2” 

 

20. december 2016 

Sagsnr. 123134 - Stop Priselement Sync'es ikke til AFORBKONTRAKT (EL) (LEV) 

Der har været en fejl på synkronisering af stop af priselementer fra mmppris til altko. Fejlen er 
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nu løst. 

Der køres test på oprydning af denne fejl i indeværende uge (uge 51) hos Eniig. Når værktøjet 

til oprydning godkendes, udsendes der nærmere information til alle andre selskaber ang. 

oprydning. Oprydningen bør udføres før årsafregning for at sikre der ikke afregnes på forkert 

datagrundlag. 

Sagsnr. 124496 - Ændre aflæsningsfrekvens på D07 til default på mparti (EL) (NET) 

I version 2016.11 blev default reglen gældende for aflæsningsfrekvens for D07 og D14 

målepunkter ændret til altid at være lig ”time”, jf. nyhed nr. 155 på Engrosmodel-Extranettet. 

Det er efter frigivelse blevet gjort klart igennem snakke med flere selskaber, samt Energinet, at 

D07 aflæsningsfrekvensen bør være ”kvarter”, med undtagelse af få nettoafregningsgrupper 

hvor aflæsningsfrekvensen MÅ være ”time”. På denne sag er rettelsen derfor ”tilbageført”, 

sådan at default igen er ”kvarter” i aflæsningsfrekvens på D07. Der er desuden indført en ny 

rettelse som medfører at feltet ”aflæsningfrekvens” ikke længere vedligeholdes af Sync, men 

kun sættes når et målepunkt oprettes fra bunden via ampop. Det betyder at man kan vælge det 

man vil i feltet, uden at det i fremtiden overskrives. 

 

28. december 2016 

Sagsnr. 123166 - Effektberegning Tyskland forkert pga manglende opd. af ÅTD (EL, 

Tyskland, Leistung, målerskifte) 

Der er ændret i logikken til opdatering af forbrug ÅTD, da målerskifte ikke blev behandlet 

korrekt. 

Sagsnr. 123651 - Leverandørkontrakter skal slutdateres ved flytning (EL, DK – 

engrosmodel, fraflytning og leveranceophør) 

SWIE sætter tildato på leverandørkontrakter ved slutopgørelse ved fraflytning og 

leveranceophør. 

Ved kreditering opdateres tildato på kontrakttilknytninger tilbage til den værdi som de havde før 

slutopgørelsen. 

Sagsnr. 124421 - Nettoafregning gruppe 6  rettelser til swie (EL, DK – engrosmodel) 

SWIE er ændret ved beregning af nettoafregningsgruppe 6 henover EM cutover således: 

 Forbrug og produktion i perioden til og med 2016-03-31 beregnes ved at tage stand på 
D06 og D07 på opgørelsestidspunktet minus tidserie forbrug efter 2016-04-01. 

 AEL linjer før og efter 2016-04-01  lægges sammen således der kun præsenteres et 
sæt af AEL per tælleværk 

 Nettoafregningsgruppe gemmes i AGIRDEKSTRA linje med typen NETTO 

Ændringerne har været grundlag for nogle af de layoutændringer der er medtaget i release 

2016.12 i rafr69_v4 layoutet. 

Sagsnr. 124621 - E17 nulforbrugsaflæsninger selvom der er forskellige stand (EL, DK – 

engrosmodel) 

Der er lagt en kontrol ind i SWIE, således at afregning bliver stoppet, hvis der i aflæsninger er 

en stand, der er forskellig fra sidste stand, men forbruget er nul. Kontrollen udføres på 

tælleværker tilknyttet E17 målepunkt ved opgørelse. Teksten i Informationsjournal er 
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(eksempel): Forsyningsart EL: Fejl i aflæsning. Aflæsning uden forbrug men stande er 

forskellige. 2016-09-01-2016-11-29.   

Sagsnr. 124801 - Inaktivering af forbrugere ved normal opgørelse (EL, DK – 

engrosmodel) 

Beregningen er korrekt, men fejlen medfører forkerte opdateringer på forbruger og 

kontrakttilknytninger til leverandørkontrakter. En forbruger sættes inaktiv og får 

opgørelsesdatoen som fraflytningsdato efter en ren opgørelse og der sættes samme dato i 

tildato på kontrakttilknytningerne. 

Årsag 

Forkert opdatering opstår, da SWIE fejlfortolker en ampop dato, der ligger dagen efter 

opgørelsesdatoen. I denne situation får den ikke hentet gln-nummer fra den nye ampop dato 

med over i logikken, som beslutter hvorvidt der er tale om en slutopgørelse eller ej.  

Ændringen 

SWIE henter GLN fra næste ampop dato, således fejlfortolkning undgås. Der er kun ændret i 

SWIE. 

Fejlens opståen 

Der kan være sket fejlopdateringer fra og med 2016.08, da der i denne release blev indført at 

forbrugeren skulle inaktiveres ved slutopgørelse iht leveranceforhold på ampop. Dette gælder 

opdatering af fraflytningsdato og status på forbruger. 

Opdatering af tildato på kontrakttilknytning er indført fra 2016.11. 

Datarettelse: 

Følgende SQL udsøger og kan rette op på data. Bemærk, der er en usikkerhed i at opdatere 

tildato på kontrakttilknytninger, som inden beregning ”tilfældigvis” kunne have en tildato 

svarende til opgørelsesdatoen. Derfor bør listen gennemgås inden opdatering udføres. Såfremt 

enkelte installationer ikke skal opdateres på tildatoen på kontrakttilknytninger, så bør man 

kontakte Sonlincs support, for at få hjælp til opdateringen. 

I så fald eller såfremt man ikke selv vil udføre udsøgning og opdatering kan Sonlincs support 

kontaktes på support@sonlinc.dk. 

--Udsøger forbrugere som 

-- * er der sidste forbruger på installationen 

-- * som har fået sat fraflytningsdato 

-- * der ligger en AMPOP dato dagen efter fraflytningsdatoen med gln (dvs vi har stadig 

leverancen) 

-- * er inaktiv i henhold til status2n 

 

-- Udsøg et installationsnummer eller et installationsnummer interval 

declare @instnrfra as float = 1; 

declare @instnrtil as float = 99999999999; 

-- Angiv firmanummer for udsøgning 

declare @firmanr as int = 512; 

-- Sæt til 1 hvis oprydning på de udsøgte forbrugere skal ske. Kræver at man er sikker på hvad 

man gør!!! 

declare @opdater as int = 0; 

 

--Udsøgning sker her 

-------------------- 

declare @forb as table (instnr float, forbnr int, firmanr int, frafldato datetime, gln 
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varchar(16), status2n int); 

 

insert into @forb (instnr, forbnr, firmanr, frafldato, gln, status2n) 

select distinct a.instnr, a.forbnr, a.firmanr, a.FRAFLDATO, c.suppliergln, a.status2n 

from   sonlinc.aford a with (nolock)  

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

a.frafldato=b.datotil and b.korttype=25 --and b.kortstatus is null 

join   sonlinc.installmpoint c with (nolock) on c.consumptionpointid=a.instnr and 

c.companyid=a.firmanr and c.EffectiveFromDate=dateadd(day, 1, a.frafldato) and 

isnull(c.suppliergln,'0') <> '0' 

where  a.firmanr=512 

and    a.frafldato > '2016-07-31' 

and    a.status2n=1 

and    a.forbnr = (select max(aa.forbnr) from sonlinc.aford aa with (nolock) where 

aa.instnr=a.instnr and aa.firmanr=a.firmanr) 

 

-- Lister udsøgte forbruger og kontraktrelationer 

------------------------------------------------- 

select * from @forb 

 

select b.*  

from @forb a 

join sonlinc.aforbkontr b on a.instnr=b.instnr and a.forbnr=b.FORBNR and a.firmanr=b.firmanr and 

b.tildato=a.frafldato 

 

-- Gennemfører opdatering på de listede forbrugere, såfremt @opdater=1 

if (@opdater=1) 

begin 

 

update b 

set status2n=null, FRAFLDATO=null 

from @forb a 

join sonlinc.aford b on a.instnr=b.instnr and a.forbnr=b.FORBNR and a.firmanr=b.firmanr 

 

update b 

set tildato=null 

from @forb a 

join sonlinc.aforbkontr b on a.instnr=b.instnr and a.forbnr=b.FORBNR and a.firmanr=b.firmanr and 

b.tildato=a.frafldato 

 

end 

 

Sagsnr. 124826 - Inst. kan beregnes via aopg/loop, men ikke via rafr01/prod (EL, DK – 

engrosmodel, nettoafregningsgruppe 6) 

Problemet kom til udtryk i, at en nettoafregningsgruppe 6 installation ikke kunne beregnes som 

opgørelse på tværs af overgangen til engrosmodellen 2016-04-01 ved en produktionskørsel. 

Ved kørsel som loop blev opgørelsen dog dannet. 

SWIE forsøgte i begge tilfælde, at udføre beregning af nyt anslået forbrug per 2016-03-31 i 

præ-engrosmodel logikken, da bestillingen ramte 2-tallet i regningsterminen. Beregningen kom 

til at mangle residualkurve – som den ”gamle” logik ville anvende til at periodisere aflæsninger. 

Specielt for loop kørsler er der en bestemmelse, der siger at denne fejlmeddelelse ignoreres og 

derfor blev beregningen gennemført i loop bestillingen.  

SWIE er ændret, således at nettoafregningsgruppe 6 installationer ikke medføre beregning af 

anslået forbrug pr 2016-03-31.  

SWIE er ligeledes ændret således at der ikke anmodes om stamdataopdatering til datahub 
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version 1 i denne situation, når engroslicensen er sat. Denne ændring har også effekt på 

installationer, som ikke er nettoafregningsgruppe 6. Der er tale om en mangel i den oprydning, 

der skulle være sket ifm implementering af datahub 2 (engrosmodel) logik i SWIE. 

 

 
 05. januar 2017 

Sagsnr. 122572 (SonWin Market Sync Service)  
Med bchec-kode DGFNETAREA, MAPPER angives netområde fra målepunkt ID som der ikke 
modtages prislister på i KodeN og i KrPct angives det netomåde, der skal anvendes i stedet for.  
Denne bchec-kode kan anvendes til at hjælpe pristilknytninger igennem inden korrekt 
netområde er opdateret på MMP og syncen derfor vælger at trække netområde ud af målepunkt 
ID'et.  
Bchec-koden bør således oprettes for alle de sammenlagte netområder hvor der findes 
målepunktID med gammelt netområde i position 8-10.  
Det er også ændret således, at der tages højde for flere målepunkt ID’er på samme installation. 
Dette lukker op for, at det er muligt at have samme pris ID på samme installation dog kun når 
det er forskellige målepunkts ID, som pris ID’et er tilknyttet.  
 
Sagsnr. 124582, 124908, 123223 (SWIE)  
SE performance analyse og ændringer, samt elvarme på skabelonafregnede. 

o Antal enheder til normal elafgift ved elvarme for skabelonafregnede beregnes altid i SWIE 

baseret på E17 og evt D06 ved elvarme for skabelonafregnede kunder. Dvs D14 tidserien 
anvendes ikke – heller ikke ved opgørelse.  

o D14 startdato på ampop anvendes dog ved opstart af elvarme i SWIE til at beregne andel af 

4000 kwh  

o Optimering af tidserie håndtering – undgå dannelse af for mange instanser af time value, 

optimer af opslag i SetValues loop  

o Sammenlægning af inserts og updates i SWIE – færre tilgange til databasen under beregning  

 
Sagsnr. 124951 (SWIE)  
For at sikre, at et rafr01 job ikke fejler i den gamle afregningsmotor, så tvinges bestillingen altid 
til at ramme SWIE ved prod/loop/spec og lev kørsler. Rettelse er kun foretaget i rafr01 
bestillingsbillede.  
 
Sagsnr. 124954 (SWIE)  
Gebyrlinjen bliver forkert markeret med delnr 0, da der på datoen for gebyret ikke afregnes 
normal leverandørkontrakt. Da SWIE ikke forventer moms på delnr 0, smider den en 
Momsberegning kan ikke placere moms. Rettelsen medfører, at gebyrer, der ligger uden normal 
afregningsperiode, altid får delnr efter den leverandør (EL), der afregnes først på en faktura. 
 
Sagsnr. 124437 - Elvarme skal indlæses direkte til mkunde ved leverancestart (EL) (LEV) 
Problem: Når der laves leverandørskifte eller tilflytning på målepunkter, som har elvarme i 
forvejen, modtages kundestamdata herom. Det indlæses i mkontrol, og skal indtastes manuelt 
på mkunde. Pga. valideringsregler, som ikke kan overholdes, når elvarme har eksisteret i 
længere tid, kan dette ikke gemmes på mkunde, som det bør. 
Løsning: I forbindelse med leveranceskift modtages der stamdata med information om elvarme. 
Dette er nu lavet til automatisk at blive indlæst så kunderne ikke længere selv skal gøre det 
manuelt. Det påvirker BRS-001, BRS-009 og BRS-043.  
 
Sagsnr. 124799 - Sync fejl fra Mforbtaller til atlv (EL) (LEV)  
Problem: Ved flytteaflæsninger kommer der (i nogle tilfælde) fejlagtigt dobbelt aflæsninger i atlv, 
både en opsat stand og den faktiske flytteaflæsning – begge på samme pr.dato. I mforbtaller er 
der kun den rigtige flytteaflæsning.  
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Løsning: Det er konstateret, at der ved flytninger, hvor man modtager både en BRS-019 og en 
BRS-020, kan ske det, at BRS-019 synces først og dermed skaber en OPSAT stand, som 
efterfølgende ikke bliver overskrevet af BRS-020 forbruget. I stedet ligger der så en 
dobbeltaflæsning på flyttedatoen. Dette er nu blevet rettet så OPSAT stand fra BRS-019 
efterfølgende vil blive helt overskrevet af en evt. efterfølgende BRS-020 forbrugsopgørelse på 
samme dato.  
 
Sagsnr. 123579 - aggregerede engrosdata overføres ikke alle til tidserier (EL) (NET / LEV) 
Problem: Modtagne aggregerede engrosdata overføres ikke alle til tidserier. Det gælder alle 
Elafgifter, alle abonnementer og alle gebyrer på dagsniveau, dv. alle data der overføres til 
tidserienr 7. Se Extranettet for mere information.  
Løsning: Der er blevet fundet end fejl i Market Server mht. konvertering mellem UTC og lokaltid 
ifm. modtagelse af dagsopløste engrosydelser for en periode, der strækker sig over et skift 
mellem sommer- og vintertid. Dette gjorde efterfølgende, at nogle af de kvartersværdier Syncen 
forsøgte at indsætte ikke havde korrekt datotid. Fejlen er rettet.  
 
Sagsnr. 121113 - Auto behandling på gamle fejl når der gensync’es forbrug (EL) (LEV) 
Sync'en sætter nu 'auto håndteret' på de gamle fejl der relaterer sig til den aflæsning der enten 
er gået godt eller fejlet.  
 
Sagsnr. 123866 - ABEHKOR indeholde samme forbrug flere gange (EL) (LEV)  
Problem: Uhensigtsmæssigt at samme forbrug synces flere gange og dermed ligger i abehkor 
flere gange som 0-korrektioner. Giver som regel problemer når installation skal afregnes, så det 
vil være optimalt, hvis de slet ikke synces til atlv, HVIS samme forbrug findes i forvejen.  
Løsning: Rettelsen i 2016.10 håndterede kun 0-korrektioner for forbrugsopgørelser (BRS-020), 
ikke for stande ved BRS-019.  
Markedsserver er nu tilrettet således, at hvis der modtages korrektioner til BRS-019, hvor 
standen ikke har ændret sig, så bliver disse ignoreret. Ligeledes er sync'en tilrettet således at 0-
korrektioner på stande ignoreres.  
 
Sagsnr. 124683 - CPR-nr. kan ikke gemmes på mkunde (EL) (LEV)  
Problem: Der kan ikke afsendes levskifte på nye kunder, da cpr.nr. ikke kan gemmes på 
mkunde. Når man trykker på gem, forsvinder cpr.nr. igen, og levskiftet fejler pga. manglende 
cpr.nr. 
Løsning: Pga. den måde et CPRnr valideres på, opdateres det anderledes end de andre felter i 
mkunde. Dette gjorde at evt. ændringer i feltet kun kom med, hvis feltet mistede input fokus før 
der blev trykket gem. Det er nu rettet. 
 
Sagsnr. 124997 - NETTO-måler kan ikke oprettes vha. gensync på mforbtaller (EL) (LEV) 
Problem: NETTO-måler kan ikke oprettes vha. gensync på mforbtaller i alle tilfælde  
Løsning: Årsagen er, at mforbtaller GenSync kun virkede for nettoafregningsgruppe 4 eller 6. 
Afregningsgruppe 0, 1, 2 og 5 blev ignoreret. Dette er nu løst. 
 
Sagsnr. 124785 - Reg af kontrol-aflæsning på atlv ej spærre for forbrug (EL) (LEV) 
Problem: Registrering af kontrol-aflæsning på atlv må IKKE spærre for sync af næste forbrug fra 
mforbtaller.  
Løsning: Sync'en er tilrettet således at '3' og 'KONTR' aflæsninger bliver overskrevet, hvis der 
modtages forbrug for leverandøren fra EnergiNet.dk, hvis perioden matcher kontrol aflæsningen.  
 
Sagsnr. 123671 - Potentiel godtgørelse skal vises korrekt med elvarme (Rafr69_V5) 
Problem: Potentiel godtgørelse for elvarme kunne ikke vises i rafr69_V5 da informationen 
manglede i XML-ekstraktet.  
Løsning: XML-ekstrakt er opdateret og indeholder nu information om potentiel reduceret elafgift 
p.g.a. elvarme  
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Sagsnr. 123914 – S1611-3078 Visningsfejl potentiel godgørelse på regning (Rafr69_V4) 
Problem: Den negative reducerede el-afgift blev lagt til i stedet for at blive trukket fra, hvilket 
medførte det forkerte viste antal i ”Potentiel godtgørelse” blokken.  
Løsning: Den negative reducerede el-afgift fratrækkes nu korrekt.  
 
Sagsnr. 123771 – Fejlrapport i Tbemk (Tbemk)  
Problem: Tbemk åbnede med en fejl ”Incorrect syntax near ’.714’.  
Løsning: Fejlen er rettet og tbemk fungerer som forventet,  
 
Sagsnr. 124136, 124966, 124309, 124493 Runtime error på aafdr (aafdr)  
Problem: aafdr fejlede med en fejl ”Runtime error ’438’ ved forsøg på flytning af lån.  
Løsning: Fejlen er rettet og aafdr fungerer som forventet,  
 
Sagsnr. 124891 – Abemk kan ikke åbnes (Abemk)  
Problem: Abemk åbnede med en fejl ”Arithemtic operation resulted in an owerflow… når 
Installationsnummer overstiger en bestemt størrelse.  
Løsning: Fejlen er rettet og abemk fungerer som forventet.  
 
Sagsnr. 124865 – Gennemsnitspris skal aldrig vises for nettoafregningsgruppe 
(Rafr69_V4)  
Problem: Gennemsnitsprisen for nettoafregningsgrupper blev vist på fakturaen. Dette var en fejl.  
Løsning: Fejlen er rettet og gennemsnitspris vises ikke længere på fakturaen. 
 
Sagsnr. 124678 EF - RAFR20 ROKERING NET 2016.11 virker ikke (Rafr20) 
Problem: I forbindelse med 1/4-2016 konvertering er Rokeringsmåneder blevet nulstillet og der 
blev i forbindelse med rafr20 kørsel udsøgt i ”Aflæsning” efter tal i måned. 
Løsning: Fejlen er rettet således, at der nu udsøges korrekt i rokeringsmåned. Der foreligger et 
oprydningsarbejde i kundedatabaserne, således, at de relevante nustillede rokeringsmåneder 
sættes til 2. Hvis der ønskes konsulenthjælp til opgaven skal Driftssupporten kontaktes. 
 
Sagsnr. 125008 - RAFR35 CRASHER 69 x på 1t - 2844 af 22.000 indæst (Rafr35)  
Problem: SonWin Billing server chrasher ved rafr35 kørsel på store aflæsningsbunder grundet 
deadlock  
Løsning: Fejlen med deadlock er rettet. 

 

11. januar 2017 

Sagsnr. 125229 – elvarmeberegning 

Opgørelse på D14 blev forkert beregnet med udgangspunkti anslået forbrug på E17. Dette er 

rettet til faktisk forbrug fra E17, såfremt det ligger under 4000-grænsen. 

Sagsnr. 125204 – nettoafregnede – manglende forbrug fra tidserien 

Nettoafregnede, hvor der er en eller flere tidserier uden timeværdier for afregningsperioden, gik 

i fejl under forberedelsen af periodisering og prisberegning. Fejlen medførte at antal ikke blev 

beregnet korrekt og det medførte nulforbrugsberegning. 

Det er rettet, således målepunkter/tidserier uden timeværdier ikke kan stoppe beregningen. 

Der var også fejl i beregningen af aconto til værnsregelramte kunder. Fejlen medførte at 

acontoberegningen baseret på fordelingskurven gav en alt for stor mængde, med alt for stort 

fakturabeløb som følge. 

Denne fejl medførte også, at andre installationer i samme beregningsjob, fik forkert fordelinger 
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da fordelingskurven var blevet forkert indlæst og opdateret. Dette medførte mærkelig 

fordelingssummer i agir3 og forskydning af forbruget imellem månederne i beregningsperioden. 

Denne uhensigtsmæssighed opstod kun når der indgik acontoberegning af værnsregelsramte 

kunder. 

Fejlen er rettet ved at holde fordelingskurve og tidserie til beregning af værnsregelramte kunder 

adskilt. 

Sagsnr. 125097 – rokering forkert ved beregning af abschlagsplans 

Der er foretaget en koderettelse vedr. formelberegning og rokering 

 

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

Problem: Når en "hullerlog" rykker modtages fra DataHub forsøges automatisk gensync af 

tidsseriedata, hvis det findes. Dette skaber problemer med visse målepunkter, der sender 2-3 

kopier af samme døgn, hvilket afvises af DH. 

Løsning: Der er blevet fundet en fejl i syncen ifm. den automatiske genbestilling af tidsserier, 

hvis den BATIDSNR, der matcher målepunktsID, har flere aktive pr. datoer på Historik fanen. I 

dette tilfælde sendes det samme tidsseriedøgn én gang for hver aktiv pr. dato. Disse ender med 

stor sandsynlighed i samme EDI til DataHubben, der så efterfølgende afviser dem. Denne fejl er 

nu rettet, så der altid kun sendes ét enkelt tidsseriedøgn pr. anmodet målepunktsID uanset 

aktive pr. datoer. 

Sagsnr. 125051 – Sync kan ikke finde autooprettet NETTO måler 

Problem: Sync kan ikke finde autooprettet NETTO måler til registrering af forbrug modtaget pr. 

31/3 og 31/12. Forbrug strander i mfejl med denne besked: [SyncToken: fb806e81-0d14-4994-

93a6-2840505133a6, Status: Retry] Målepunktet 571313115101110353 for AMPOP har ikke 

tællerværk og/eller måler opsat - forsøger push af stand/aflæsning igen senere 

Løsning: Fejlen var i sync'en. Den forventede en ampop record på datoen eller før, men det er 

der ikke før 1/4 2016. 

Hvis der modtages NETTO forbrug fra før 1/4 2016, så bruges ampop record'en fra 1/4 2016 til 

at matche om E17 er korrekt, og efterfølgende opdatere efter måler- og tælleværksoprettelse 

Forbrug, om det er før eller efter 1/4 2016, bliver indlæst på NETTO måler/tælleværk som er 

blevet autooprettet af sync'en. 

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

Problem: Den eksisterende kontrolaflæsningen bliver overskrevet af EDI beskeden, det må den 

ikke, den skal ikke overskrives, men bare ignoreres - den nye skal sættes ind ved siden af 

Løsning: Ved modtagelse af forbrug hos leverandøren bliver kontrolaflæsninger ignoreret, og 

forbrugsopgørelser for samme perioder som kontrolaflæsninger bliver indlæst på atlv. 

Efter indlæsning vil der nu være 2 linjer med samme DATO, en for forbrugsopgørelsen EDI og 

den gamle kontrolaflæsning 3/KONTR 

 
17. januar 2017 

Sagsnr. 125357 – rettelse til rafr69_v4 vedr forbrugsudvikling.  

Da historiske forbrugsdata fra hubben er noget ustabile og ikke sikre, leveres der her trimning til 

at kunne vise ekstra tekst i forbindelse med visning af forbrugsudvikling. Der kan vælges 

mellem to metoder. Forbrugsudviklingen vises ellers efter de regler som er sat op for standard 



 

28/28 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.01.docx 

Sag:  

til layoutet. 

1. Der vises ikke forbrugsdata men en fritekst fra atext, som vises efter standard start tekst i 
forbrugsudviklingen eller i forbindelsen med el, såfremt der er flere forsyningsarter. Er der kun el 
på faktura vises teksten uden standard start- og sluttekst.  

2. Der vises forbrugsdata og en fritekst fra atext, som vises efter standard start tekst i 
forbrugsudviklingen eller i forbindelsen med el, såfremt der er flere forsyningsarter. Hvis data 
ikke findes opsættes en ny tekst, således at teksten kan differentieres ud fra om data er til 
rådighed. Er der kun el på faktura og ingen data vises teksten uden standard start- og sluttekst.  

 
 
Sagsnr. 125349 - Opfølg på ICM-komponent  
Fejltolkning af tidsserie opløsning i tidstabeller i .Net.  
 
Sagsnr. 125368 - Koderettelse SEPA betalinger, Krediteringer medtages fejlagtigt  
Problem: Der er konstateret eksempler på at SEPA betalingsfiler medtager faktura der er 
krediteret, når rafr137 køres.  
Løsning: Koden er nu designet så krediteringen ikke berøres. 

 


