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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 2017.01 til og med release 2017.02 

2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 

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

Sagsnr. 122823 – SonWin Server netsxml, SNEX 

Der er samlet flere sager og rettelserne skal primært optimere SNEX. 

Filtrene er nu opdelt og udvidet således, at selskaberne i mindre omfang skal afvikles SQL ved 

siden af. Dette giver dermed et større og bedre overblik, da filtrene nu tilhører den kørsel som i 

gangsættes. 

For BS+ layout kan der nu vises potentiel godtgørelse for el brugt til proces samt at kunne 

medtage en special faktura. 

FIK med længere forfald end næste måned kan medtages, hvor forfald er inden for 90 dage fra 

afsendelsesdato. Der opsættes trimning for ønskede funktionalitet. 

Der kan nu opsættes en KB størrelse for faktura som skal medtages, op til 832 KB som er 

grænsen hos Nets. Faktura over denne størrelse bliver afvist i SNEX og listet. Der vil altså være 

muligt at kunne medtage samlefaktura, som størrelsesmæssigt ligger under grænse, hvor de 

idag alle frasorteres eller medtages uden bilag. 

Der er lavet ekstra kontrol på at postnr er korrekt. 
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---- 

Medtage kreditnota til 0 kr har givet udfordringer mht forfald. Det har ikke været muligt teknisk at 

udvikle en løsningen, der svarer til at Nets kun kan udsende ét bilag pr kunde pr forfald. Sagen 

kan derfor ikke leveres. Datakontrol #13 fungerer stadigvæk som hidtil. 

---- 

Husk altid at teste SNEX før der afsendes i produktion til Nets. 

Sagsnr. 122550 – Div. ønsker fra gasleverandørene 

Der er med denne udvidelse foretaget indarbejdet en række ønsker fra gasleverandørene: 

1. Modtagelse af forbrug, hvor produktkoden i den modtagne MSCONS besked ikke passer 

med afregningsarten på tælleværk 3 i SonWin for det pågældende målepunkt, vil bevirke at 

afregningsarten i SonWin opdateres, så den passer med produktkoden i MSCONS beskeden. 

Ved modtagelse af skift af aflæsningsform fra skabelon til time, så opdateres tælleværk 3's 

afregningsart for det pågældende aftagenummer altid til GA-06 og der oprettes to tidsserier (en 

med enhed kWh og en anden med enhed MTQ) med målepunkt lig aftagenummer, der 

tilknyttes installationen. Dette gøres kun såfremt tidsserierne ikke allerede eksisterer i forvejen. 

Dette punkt vil kun virke for firmaer, der er rene gasleverandører. 

2. I alevskift vil distributionsselskabet automatisk blive udfyldt ud fra distributionsområdet i det 

pågældende aftagenummer, når gasleverandøren ønsker at anmelde leverandørskifte eller 

ophør af leverance. Hvis der forsøges afsendt til ikke default distributionsselskab, så informeres 

brugeren om dette. Det er muligt at svare ja eller nej til at afsende til ikke-default 

distributionsselskab alligevel. Desuden kan man ikke vælge andet end 

gasdistributionsselskaber i drop-down menuen. 

3. Afregningstermin vil ved modtagelse af stamdata automatisk blive opdateret, såfremt trimning 

med Kode = UPDATEREGNTERM og Kode A = AUTOMATIC er opsat i bchec. Det er 

dokumenteret i hjælpen til redi01, hvordan regningsterminen opdateres helt præcist ud fra 

aflæsningsdatoerne i den modtagne stamdatabesked. 

Sagsnr. 123354 – Forberinger til flytteprocessen på gas 

Der er foretaget en række forbedringer til manmflyt og aflyt for at forbedre flytteprocessen på 

gas. 

Funktionen manmflyt er udvidet sålede at det er blevet muligt at inddatere nedenstående som 

en del af flowet:  

 Der er tilføjet mobil, samt p.nr til CVR-nummer 

 Det er blevet muligt at tilknytte kontrakter til tilflytteren 
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 iDQ integration er implementeret (kopiering ind i felter fra iDQ, kræver abonnement hos 

iDQ). 

Funktionen aflyt er udvidet således at det er blevet muligt at inddatere nedenstående som en 

del af flowet: 

 Feltet ”Telefax” udgår og erstattes af ”Mobil” både på til- og fraflytter.  

 Der tilføjes P.nr til CVR-feltet på fraflytter  

Sagsnr. 125951 – Ændring af logfil til mkonsistens 

På mkonsistens-vinduet er logning til fil ændret. Når man trykker på ”Opdater SonWin”, så kan 

værdien i SonWin-databasen kun opdateres hvis den stemmer overens med det der forventes i 

csv-filen. Ellers skrives til log-fil.  

Det nye er at der differentieres mellem om SonWin-værdien er det den skulle opdateres til (altså 

at den allerede er opdateret) eller en helt tredje værdi. 

3 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

3.1 HP01 – Vedligeholdelse af målepunkt 

 

Sagsnr. 112359 - Rydde op i sync af andelstal 

Problem: 

Ved indførsel af mandel til erstatning for akvotient til andelstal på det danske elmarked, blev 

sync af andelstal stoppet, ved at sync'en ikke længere skriver til BillingSyncBuffer når der 

modtages andelstal. 

Løsning: 

ReOrg opdateret således at andelstal er fjernet. 

Sync opdateret således at andelstal jobbet ikke køres. 

Sagsnr. 117109 - MS kan fungere som communicator og omvendt 

Problem:  

Fejlagtigt blev alle DLL'er fra Communicator inkluderet i MSI'en til Market Server. Dermed blev 

den installerede service reelt både til en Market Server og Communicator på samme tid, da 

servicen tager fat i alle DLL'er der implementerer et specielt interface og starter dem op. 

Løsning: 

MSI’en er blevet opdateret så der kun installeres de DLL'er, der kræves af Market Server. 

Sagsnr. 119659 - Mkonsistens: Aflæsningsdage håndtering 

Problem: 



 

6/18 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.02.docx 

Sag: xxxxxx 

Sammenligning i skærmbilledet, i forhold til aflæsningsdagene, er ikke rigtig.  

Løsning: 

Der er nu udviklet en løsning så håndtering af alle aflæsningsdage er korrekt.  

For elleverandører kan der opdateres mod SonWin og der synces til a-tabeller. For 

netselskaber kan der opdateres mod datahub. Hvis netselskaber prøver at opdatere mod 

SonWin, så udskrives der i logfil. 

Sagsnr. 120685 - Hvorfor sendes tilslutning 2 gange? 

Problem: 

I flere tilfælde opstår der den situatiuon, at der dannes 2 beskeder om tilslutning og 2 beskeder 

om "skift måler" når man opsætter en måler på amalo. 

Løsning: 

Der er implementeret en koderettelse, så der kun dannes 1 besked om tilslutning og 1 besked 

ved skift af måler. 

Sagsnr. 122150 - MOPG: Genafsendelsefunktioner skal tænkes ligesom mmultiopg 

Problem: 

Det er en svaghed i dag, ved afsendelse via mopg, at det er et krav, at der er en record på 

mmp/mkunde på valgt pr.dato, for at stamdata kan sendes. 

Løsning: 

Der er implementeret en kodeændring så afsendelse via mopg og mmultiopg medfører 

oprettelse af record på mmp / mkunde som er kopi af forrige record, men på valgte pr.dato, hvis 

den ikke findes i forvejen. 

Sagsnr. 124388 - ved valg af installationstype ukendt 

Problem: 

Hvis man på ampop vælger installationstype ”Ukendt” (uden at gemme) og derefter ”Intet 

anlæg” kommer der en fejlmeddelelse. 

Løsning: 

Der er implementeret en koderettelse, så der ikke kommer en fejlmeddelelse.  

Sagsnr. 125358 - Stoppet priselementer medtages i LINKS fil 

Problem: 

Et priselement, som er stoppet i ALTKO og MMPPRIS, men aktiv i DH. Priselementet 

behandles som aktiv i MKONSISTENS. 

Løsning: 
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Der er rettet i udtræk af priselementer for handelsselskaber. Hvis priselementer har samme 

Occurrence, så er det kun den med højeste RowId der er relevant. RowId er valgt i stedet for 

nyeste ChangedDate da sync'en kan ændre i ChangedDate. 

Sagsnr. 125567 - Net - Sync baglås hvis mangler MP'id i ampop 

Problem: 

Sync servicen fejler når den ser et tomt/NULL  i målepunktsid på AMPOP. 

Fejlen gør at sync af målepunktsstamdata fejler helt og starter forfra på sync af 

målepunktsstamdata. 

Sync'en kører så i ring, da den får samme AMPOP ud igen (og igen) og fejler igen, og de 

ventende opdateringer fra Billing (ATLV) kommer ikke over i markedet. 

Løsning: 

Der er implementeret en koderettelse, så Sync’en ikke kører i ring. 

Sagsnr. 125607 - Fra og til netområde tages ikke fra korrrekt felt i batidsnr 

Problem: 

Fra og til netområde tages ikke fra korrekt felt i batidsnr. Det skal tages fra 'Prisområde' og ikke 

hhv. 'Fra net' og 'Til net'. 

Løsning: 

Nu udfyldes In Area og Out Area med værdien i 'Prisområde' fra batidsnr.  

Sagsnr. 125864 - Måleropsætningsfejl ved skift af nettoafr.grp 6=>0 

Problem: 

Når målepunktstrukturen går fra nettoafregningsgruppe 6 => 0, så opdaterer sync'en fejlagtigt 

AMPOP tilbage i tid, hvis der ikke er måler på. 

Derudover så kunne Sync'en ikke håndtere at der lå flere NETTO målere på samme 

installationsnummer, så ville den oprette en ny og dermed var der så endnu flere NETTO 

målere.  

Løsning: 

Sync opdaterer nu kun AMPOP på datoen, og frem i tid hvis der ikke er andre målere på. 

Det er tilrettet således at den bruger det laveste MALERNR, hvis der er flere aktive NETTO 

målere på samme installationsnummer. 

3.2 HP02 – Hjemtagning og validering af aflæsninger 

 

Sagsnr. 121274 - Ampop skærmbillede fejl 

Problem: 
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Når man ændrer anlægstype og derefter trykker søg igen, så vil skærmbilledet i nogle tilfælde 

ikke længere reagere, hvis man prøver at skifte anlægstype igen. 

Løsning: 

Anlægstype bliver nu gemt, når den ændres. 

Sagsnr. 125668 - Kreditnota og andre fejlrettelser i approjekt 

Problem: 

Approjekt, diverse mangler i forbindelse med kreditering, finansoverførsel, datoer, sagnr, 

null references og Erfa-funktionalitet etc. 

Berørte funktioner:  Aedisaml, Approjektny, Redi01, Rpro01 (detalje omkring proforma) Rafr126 

og Rafr125. 

Løsning: 

En lang række fejlrettelser i approjektny  og rafr126 (elektronisk faktura) på områderne omkring 

Hovedfaktura, Kreditnota (kreditering), manuelle krediteringer, og Importfunktioner, således at 

det hele kommer til at stemme bedre overens med konceptet fra Erfa 99028. 

Desværre har vi ikke nået at opdatere F1-hjælpen. En væsentlig ændring er at udskrivning af en 

krediteret post sker ved dobbeltklik på ’Kreditering’ på kontoudtog, som det oprindeligt har 

fungeret. 

Testdokumentet på sagen kan fungerer som en vejledning.  Hent det, og giv det til jeres 

brugere, som kan afprøve funktionerne i et kursusfirma, ved hjælp af interne blanketter, således 

at de ikke kommer til at forstyrre EDI-kommunikationen. 

3.3 HP03 – Serviceydelser 

 

3.4 HP04 – Oprettelse af kunden 

 

Sagsnr. 120388 - s 1607-576 angive dato i step 1 i awk 

Problem: 

I forbindelse med AWK har man valgt at implementere 2 datoer, således at det kan styres 

hvornår Akunde bliver opdateret, og det er ikke blevet impl. i movementservicen, og det vil vi 

gerne... er jeres egen rekommandation at for at undgå problemer med opdateringer til Akunde, 

skal disse 2 datoer være forskellige, så man opdaterer Akunde på d.d. og flytningen på sin 

skæringsdato. 

Løsning: 

Tilretning udført således, at perdato altid kommer ind og ligge svarende til dags dato for 

flytteanmeldelse og flyttedatoen følger datoen angivet i input i forbindelse med anmeldelse. 

Hentning af flytteStatus returnerer både perdato og flyttedato. 
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Sagsnr. 122869 - Der kan ikke laves ny tilflytning selvom der intet flow er 

Problem: 

Der kan ikke dannes ny tilflytning til ny installation, selvom der intet flow er, og tilflytningen er 

fejlet i aopff. 

Løsning: 

Der er lavet en rettelse, så flows som er fejlet, ikke spærrer for oprettelse af ny installation. 

Hvis et flow når længere i behandlingen (end i bilaget) og installationen bliver oprettet, og man 

derefter bliver nødt til at annullere/fejle flowet, skal et nyt flow oprettes anderledes: Der laves en 

tilflytning på den (nu) eksisterende installation. 

3.5 HP05 – Product Management 

 

Sagsnr. 124114 - Erstatningsprodukt tilknyttes ikke på audeb 

Problem: 

Spørgsmål til XMLbasis - når der vælges et produkt på hjemmesiden, hvor der er tilknyttet et 

erstatningsprodukt, tilknyttes erstatningsproduktet ikke på audeb, det gør kun det primære 

produkt. 

Løsning: 

Det var en fejl i koden, at det beskrevne scenarie ikke understøttes. Fremadrettet vil kontrakter 

med tilknyttede erstatningskontrakter fremgå af audeb, når de tilføjes ved anvendelse af 

web036 i XmlBasis. 

3.6 HP06 – Salg 

 

3.7 HP07 – Ophør aftalen 

 

Sagsnr. 125262 - Fejl ved afsend annullering af leveranceophør 

Problem: 

Nu kan vi ikke sende annulering af leveranceophør fra mopg, da den kommer med en 

fejlbesked: Angiv oprindelig flow for denne opgave. 

Før var denne besked der ikke, men billedet viste pr.dato/startdato og den fandt selv det 

oprindelige flow. 

Løsning: 

Der var en fejl i mopg mht. at kunne udvælge "Oprindeligt flow" i dropdown af opgaven "Afsend 
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annullering af leveranceophør". Der var noget dato-validering med ind over udfyldelse af 

dropdown således at oprindelige flows som havde en pr. dato/Dato som var ældre end en 

måned tilbage ikke kom med i valgbare oprindelige flows.  

Der er lavet koderettelse således at der ikke er nogen dato-validering når dropdown til at 

udpege oprindeligt flow udfyldes - dog kan der ikke vælges flows hvor der er modtaget en 

bekræftelse (E44 E20) med en stopdato. Så er det for sent at annullere processen. 

3.8 HP08 – Afregning 

 

Sagsnr. 125401 - Årskørsel: Minimumsafgift ikke specificeret korrekt 

Problem: 

Minimumsafgiften bliver beregnet forkert. 

Løsning: 

Denne fejl skyldes ”for mange” AGIRDEXTRA linjer med minimumsafgifter. På AGIRD er prisen 

0,- for elafgifterne (EAFG8). Rafr69_V4 beregner alligevel minimumsafgiften for disse linjer. 

SWIE’en er rettet, så der ikke dannes AGIRDEKSTRA minimumsafgifts linjer i denne situation. 

Sagsnr. 125573 - AREGN sætter udedeb til 1 hvis der findes flere udedeb 

Problem: 

Der er fundet en uhensigtsmæssighed ved import af excelark i AREGN, hvor installationer med 

flere udedeb medførte importark meldte udedeb default til 1, men alligevel ingen import da der 

var kontrol, for status. 

Løsning: 

Løsning lagt i AREGN skærmbillede, så opslag på AUDEBFORS er mere korrekt. Der er 

samtidigt taget højde for fejlbeskeder i import af Excel, i stedet for som før, blot udskrev dem, 

uden import. 

Sagsnr. 125760 - Ny TSO forekomst / abon ret sync 

Problem: 

Energinet har opfundet abonnement på TSO prislisten. De har udsendt disse abonnement 

priser pr 30/11-16 og de ligger som fejl i dgfloggen, hvor den dagligt forsøger igen og igen. 

Løsning: 

Market sync er tilrettet, således at man kan opsætte generelle tarifarter til abonnementer, tariffer 

og gebyrer som EnergiNet.dk tilføjer i deres prislister. Bchec DGFTARIFART, #ABON# 

opsættes til at håndtere disse tarifarter. 

Sagsnr. 126184 - der ikke er beregnet markeds-el overhovedet, brug for akut 

Problem: 
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NRGI har sekundære kontrakter tilknyttet på forbrugsdelen, men har også ved siden af lagt en 

primær abonnementskontrakt ind. Denne primære kontrakt får SWIE til at springe den 

sekundære over. Dermed bliver leverandørens forbrugskontrakt sprunget over. Det er egentlig 

ikke en fejl, da det virker som det var udtænkt og implementeret. Men det viser at princippet 

omkring sekundære og primære kontrakter har en faldgrube, som mange kan ende i. 

Løsning: 

Det er ændret således at abonnementskontrakter (grunddage <> 0) håndteres adskilt fra 

forbrugskontrakter (grunddage = tom/0). Dvs primære abonnement kontraktprislinjer kan ikke 

længere fjerne sekundære forbrugskontraktprislinjer fra en beregning. På samme måde kan en 

primær forbrugskontraktprislinje ikke fjerne en sekundær abonnementslinje fra beregningen. 

3.9 HP09 – Faktura og Layout 

 

Sagsnr. 119687 - Bankkonto udb. kommer ikke ud i achkb 

Problem: 

Tilgodehavender kommer ikke frem i ACHKB. 

Løsning: 

I tilfælde af at kunde har saldo til udbetaling, vises disse ikke i ACHKB skærmbilledet.  

Dette skyldes at kundenummeret mangler i AUDEB. 

Der er i forbindelse med sagen her tilrettet udsøgnings-SQL til ACHKB skærmbilledet,  

således at kundenummeret falder tilbage på forbrugerens kundenummer, således at kundenummeret  

ikke er angivet i AUDEB. 

Sagsnr. 120815 - vi skal kontrollere på "regning via email" Snex flere bilag 

Problem: 

Der skal kontrollere på "regningskanal" BS+ eller regningviaemail og den mangler i  

debtormanagement.invoicelayout.dll så Snex kan beslutte om den kan sammenlægge flere  

fakturaer i SNExFlereBilag og om hvilken tekst der skal vises til kunden. 

Løsning: 

F1 hjælpen opdateret med regning via email + BS. 

 

Sagsnr. 123462 -  Samlefaktura samler uhensigtmæssigt 

Problem: 

Rafr69_v4, samlefaktura hvor forsyningsarten EL er samlet og der er afregnes med fiktiv 

aconto. 

Ved brug af VÆRNSRESTOPIKKE til SWIE afregnes fiktive arter, som ikke er opsat i tariffen. 

Det betyder at fiktive arter mangler bruttolinjekoder så de kan samle med andre arter. Dette 

giver udfording på samlefaktura. 
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Løsning: 

Agirr, for dem som ikke anvender SWIR, er optimeret i forhold til performance når der bladres 

mellem siderne. 

På samlefaktura for forsyningsarten el og hvis der anvendes fiktiv aconto i forhold værnsregel 

har der manglet en bruttolinje kode, arten er fiktiv og ikke eksisterende på apris. 

Da samlefaktura samler arter pr bruttolinje kode og viser det på et særskilt bilag, er der oprettet 

nye trimningerne, så bruttolinje kode kan opsættes for den fiktive acontoart således, at den kan 

samles eventuel modregnes aconto. 

Trimning:

 
 

3.10 HP10 – Debitorstyring 

 

3.11 HP11 – Kundeservice 

 

Sagsnr. 126245 - Adressebeskyttelses felt grånet ud på Akunde 

Problem: 

Det er ikke muligt at tilvælge Adressebeskyttelse i Akunde – Feltet er låst også selvom 

autorisation er 10 og mere. 

Løsning: 

Det har vist sig, feltet "Adressebeskyttelse" i Akunde grånede ved visning af skærmbilledet. 

Fejlen skyldes brugerautoritet som ikke blev sat, ved kontrol af feltet. 

3.12 HP12 – Provisionering 

 

3.13 HP13 – Balanceansvar 

 

4 Vigtige ændringer til SonWin støttesystemer 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

4.1 Document Flow 
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Sagsnr. 120709 - D og K i datofelter virker ikke i bdokjob 

Problem: 

Jvnf almindelig SonWin praksis kan kan taste D i datofelter og få indsat dd. Man kan også taste 

K, hvorefter en kalender åbner. Det virker ikke i bdokjob. 

Løsning: 

Funktionalitet til auto indskrivning af current date samt visning af kalender ved henholdsvis D 

samt K tastetryk implementeret. 

4.2 Det tekniske net 
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4.3 Markedskommunikation og Markedssync 

 

Sagsnr. 122896 - Sync: Frasorterer yderligere tidsserier i aggregeringssync 

Problem: Med implementeringen af Magg er det tydligeligt at den del af sync'en der sync'er 

aggregeringer har for mange valgmuligheder når den skal vælge hvilken BATIDSNR der skal 

sync'es til. Da der pt. er for stor mulighed for at tidsserierne ryger ind på forkerte 

MALEPUNKT'er bør der tilføjes yderligere parametre så tidsserierne kan findes mere unikt. 

Løsning: Der er implementeret en kode så de aggregerede energitidsserier kan kendes fra alle 

andre tidsserier. Denne parameter kan redigeres i skærmbilledet BATIDSNR i feltet Tidsserie 

type. 

Desuden var det nødvendigt at bruge feltet EDIELNR i BATIDSNR til opbevaring af 

forretningsårsagskode for visse aggregeringer, da de hidtil benyttede parametre til at genkende 

de forskellige aggregeringer fra hinanden ikke var entydige. Det betyder at EDIELNR skal være 

udfyldt med forretningsårsagskoden for aggregeringerne Periodiseret nettab og Periodiseret 

forbrug pr. elleverandør (ekskl. nettab) for at blive udvalgt. EDIELNR parameteren kan også 

redigeres i skærmbilledet BATIDSNR (men jeg ved ikke om det anbefales). 

Hvis man oplever at der er dubletter (der vises en fejllinje i magg) - kan man udpege den 

tidsserie man ønsker at sync'en skal indlæse aggregeringen på ved at fjerne koden aggregeret 

energitidsserie i feltet Tidsserie type i skærmbilledet BATIDSNR på den/dem det IKKE skal 

indlæses på og sætte den på de tidsserier man i stedet ønsker indlæst på. 

Der skal en orientering ud til kunderne om at de skal genanmode om aggregerede tidsserier for 

at rette op på de "skader" dobbelt-indlæsning på visse tidsserier har påført (januar og februar 

2017). 

Sagsnr. 123829 - Markedsregler for fjern gebyr VIGTIG 

Problem: 

Ved en fejlindtastning er der blevet tilknyttet et gebyr (GEBFL) på et målepunkt, og det er 
efterfølgende blevet sendt til og godkendt af datahub.  Kunden skal ikke have gebyret, og 
hvordan fjernes gebyret, så el-leverandøren ikke fakturerer kunden, og det ikke kommer med i 
engrosafregning. Ved gebyrer sættes stopdato altid til dagens efter, og det er dermed ikke 
muligt at sætte flueben i stop og stoppe samme dag.          

Løsning: 

Fejlen på MMPPRIS er blevet rettet, så det nu er muligt at sætte hak i stop for 

gebyrtilknytninger. Stopdatoen sættes i så fald altid default til tilknytningsdatoen og kan ikke 

ændres, da det er den eneste tilladte dato for stop af en gebyrtilnytning. 

Sagsnr. 124041 - Sync af leverandørforhold: Anden håndtering af annullering 

Problem: 

Der skal udvikles en løsning til håndtering af nedenstående handlinger: 

- Annuller startleverance 

- Annuller slutleverance 
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Løsning: 

Det er nu muligt at udføre de nedenstående handlinger: 

- Annuller startleverance 

- Annuller slutleverance 

Sagsnr. 125071 - Problemer ved sync af aflæsninger ifm. flyt S 1701-381 

Problem: 

Modtages et forbrug på fraflytteren på 0 *før* aflæsningen på tilflytteren, vil tilfytterens OPSAT 

stand overskrive fraflytterens 0-forbrug. 

Løsning: 

Der er tilføjet en koderettelse, så forbrug aldrig bliver overskrevet uanset størrelsen. 

Sagsnr. 125891 - Der kan ikke synces forbrug hvis der findes en kontrolaflæsn 

Problem: 

Ved forsøg på at synce manglende forbrug fra mforbtaller til atlv afvises forbrugene, hvis der 

forefindes en kontrolaflæsning på atlv (KONTR/3). Hvis kontrolaflæsningen slettes kan forbrug 

igen synces. Kontrolaflæsninger skal ikke spærre for sync af forbrug når de forbrug der står på 

ATLV ikke er afregningsberettigede. 

Løsning: 

Forbrugene afvises ikke længere hvis der ligger en kontrolaflæsning på atlv (KONTR/3) 

4.4 Integration 

4.4.1 SonWin Host 

 

SonWin Host er gennemgående tilrettet, der er følgende vigtige ændringer : 

1. Der er lavet om på indexes i databasen. 

ALLE !!! indexes bliver derfor slettet og nye lavet i denne release. 

Dette betyder at der kan gå op til 30 minutter fra opstart af SonWin Host til den er 

færdig med reorganisering. 

Med en database med 12 millioner processer, tog det ved Sonlinc 5 minutter. 

 

Når SonWin Host er færdig med at reorganisere, dvs. der tages fat i processer og ser 

man på SQL-Serveren bygges der ikke Indexes på HostDatabasen, skal Host Service 

stoppes. 

Herefter skal systemadministrator køre følgende script : 

 

EXEC sp_updatestats;  

 

Køres scriptet ikke kan performance på SonWin Host være meget dårlig 
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2. Performance er optimeret således at der kan hentes mellem 14 og 40 processer i 

sekundet også ved lang kø. 

Før var dette ca. 3-6 

Eksekveringstiden per proces er dog styret af hvad processen ændret. 

 

3. Hosten fejler ikke længere med deadlock eller timeout, men forsøger igen med længere 

timeout eller højere prioritet for sql'en. 

Dog max. 8 gange 

 

4. Load af processer i kø er rettet således at flere processer hentes samtidigt. 

1 proces per Sequencekey (parallelism) hentes op fra køen per gang. 

 

5. Den funktionalitet, som holder øje med processer, hvor alle transaktioner er afsluttet 

men hvor processen ikke er afsluttet kører nu kun hvert 3 minut. 

 

6. Der er rettet en del fejlsituationer baseret på log fra en kunde. 

 

7. Måden tidstagning af processer foregik på er omskrevet. 

Dette gør at man ikke oplever processer uden tidstagning, som før. 

En undtagelse er processer startet af andre processer. 

 

8. Hosten er generelt stabiliseret 

 

4.4.2 SonWin XMLBasis 

 

Sagsnr. 125563 – Web013 fejler på nogle regninger 

Problem: 

Nogle gange modtages der fejl i kaldet på web013 - Failed: Regning er på anden forbruger 

Løsning: 

Det er rettet så Kaldet web003 returnerer forsyningsarter for WEB003 for alle installationer og 

forbrugere. 

Sagsnr. 125501 - Visning af forbrug WEBEFI002 og hent målepunkter WEBEFI001 

Problem: 

Der mangler forbrug fra net i kaldet på solcellekunde før engrosmodellen. 

Løsning: 

Skyldes at der ikke kunne findes en tilknytning når afregnart var tom på abats. 

Metoden til at hente målepunkter fra før Engrosmodellen trådte i kraft er tilrettet så den kan 

håndtere tilknytning uden fabrikationsnummer, såvel som lokalnr. 
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4.5 Reporting 

 

4.6 Basis 

 

4.7 Finans 

 

4.8 Tids- og sagsstyring 

5 Hotfix-notes 

 

02. februar 2017 
 
Sagnr. 123930 - Fejl i Blokgruppe. SCH_002. 

Problem: Der er konstateret fejl i blokgruppeberegningen på gas. 

Løsning: Fejlen er nu rettet. 

Sagnr. 125631 - Problem med nettoafrgrp 6 og elvarme. 

Problem: Forbruget på elafgiften beregnes ikke korrekt. 

Løsning: Der beregnes nu de korrekte mængder til elafgift på aftagepunkter med 

nettoafregning og samtidig elvarmeregistrering på CLEAN-CUT installationer. 

Sagnr. 125731 - Sync vil ikke synce pristilknytninger ind. 

Problem: Der er konstateret eksempler på at Sync vil ikke synce pristilknytninger ind. 

Løsning: Koden er nu designet så DGF sync, nu kan sync’ kontrakter i netområder mindre end 

100. 

Sagsnr. 125769 - D06 forbrug fra Gruppe 6 giver fejl ved sync. 

Problem: Målepunkter med produktion (f.eks. D06), hvor forbruget fremgår som negativt på 

ATLV, syncer anslået årsforbrug som negativt til MMP. Dette bliver efterfølgende afvist af 

forretningsvalideringen i Market Server, da energiretning jf. markedsreglerne fremgår implicit af 

målepunktstypen, og derfor aldrig bliver sendt til DataHubben. 

Løsning: Negativt anslået årsforbrug bliver altid syncet til MMP med omvendt fortegn. 

 
 
07. februar 2017 
 

Sagnr. 126093 - RRS indlæser ikke på tidserie 2 

Problem: Når RRS’en skal udfylde huller på batsvis og forbruget på aaflautoind er negativt. 
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Blev hullerne ikke udfyldt. 

Løsning: Der er skrevet en kode rettelse, så værdien bliver positiv hvis faktoren på atlv er 

negativ og værdierne bliver fordelt i hullerne på batsvis. 

Sagnr. 125635 - S1701-3462 rafr07 går i stå 

Problem: Der blev ved gennemgang af kernen i SNEX fundet en teoretisk 

uhensigtsmæssighed som i meget særlige tilfælde kunne forårsage en deadlock under afvikling. 

Løsning: Kernen er nu omskrevet. 

 
 
13. februar 2017 

Sagsnr. 125903 - Kan ikke lave adresseændring 

Problem: Det er opstået en fejl i Akunde ved sidste release, så det ikke længere er muligt at 

lave en adresseændring. Fejlbesked: Run time error '438': Object doesn't support this property 

or method. 

Løsning: Akunde adresse-agenten er nu rettet, således at den igen kan benyttes til ændring af 

kundeadresser uden at fejlen ’Run-time error 438’ opstår. 

Sagsnr. 126081 - Kan ikke beregne tidsserier i plan 

Problem: Beregning af tidsserier i Baplan fejler. Fejlbesked: Timeout expired. The timeout 

period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. The given 

value of type SqlDecimal from the data source cannot be converted to type decimal of the 

specified target column. 

Løsning: Beregning af tidsserieformler fejler ikke mere med en time-out ved udførelse af SQL 

mod databasen. Herved beregnes alle tidsserieformler som forventet via både Babedato og 

Rbal01 (planer via Baplan). 

 


