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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 2017.02 til og med release 2017.03. 

2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 

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

Sagsnr. 125248 – SNEX 

Adressefelter, som oplyses til Nets ved opkrævning gennem SNEX, har bestået af en 

sammenlægning af navn1 og navn2 fra skærmbilledet akunde. Eftersom Nets kun kan modtage 

35 karakterer, er navne i nogle tilfælde blevet skåret fra eller fjernet. 

Navn1 og navn2 vil derfor ikke blive lagt sammen i de tilfælde, hvor der er plads i de 5 

adressefelter, og de dermed kan få hver sit adressefelt. For adresser med flere informationer 

end der er plads til, vil navn1 og navn2 stadigvæk konkatineres. 

Denne ændring skulle gerne resultere i mindre ”returpost”, da postvæsenet bedre kan finde 

personen, og dermed ikke returnerer konvolutter til afsender. 

Sagsnr. 75932 – Aformkat 

Alle afregningstyper, som skal medtages i SNEX, opkrævning via Nets, skal oprettes inden 

fakturaer i disse afregningstype kan medtages. Det er hidtil sket via SQL. 

Nu leveres et skærmbilledet aformkat, hvori afregningstyper kan oprettes eller evt. 

rettes/slettes. Dermed kan selskaberne selv oprette nye typer uden at skulle køre SQL. 

Sagsnr. 121168 – Sprint til rafr69 

Når SWIR, Invoice Renderer, anvendes, og der printes via rafr69, vil der nu blive dannet en 

sprintvisning, således at man kan se printbundtnr. og antal fakturaer, der er printet i kørslen. 

Dette giver printbundtet, som anvendes til fx aprnzip, og overblikket over, hvor mange fakturaer 

der er printet. 
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Sagsnr. 122622 – Aregn viser total inkl. moms 

Der gives mulighed for at få vist total pris af indtastede aregn-linjer inkl. moms på selve 

skærmbilledet aregn.  

Det giver især god mening, når kundeservice skal give en pris til en forbruger, og når der er 

aregn-linjer med og uden moms samt rabatter. 

Løsning er bchec styret (AREGN, INKLMOMS). 

Sagsnr. 123470 – Diverse ønsker til rafr69_v4 

For samlefaktura på ekstra bilag, hvor summerede priselementer vises, kan antal fravælges pr. 

art. Det betyder fx, at antal for abonnementer ikke vises, men antal for andre arter vises. 

Bchec: RAFR69_V4, EJANTALXTRASAML 

Visning af gennemsnitspris for el kan nu også vises for kun de fakturaer, som er i simplt layout. 

Dermed vises gennemsnitspris ikke for fakturaer i specificeret layout. 

Bchec: RAFR69_V4, VISGENNEMSNIT, kodeN = 2, kr/pct = 1 

OBS: Vær opmærksom på, at RAFR69_V4, VISGENNEMSNIT bchec’erne kræver, at kr/pct = 

1, som det også altid har fremgået af F1 hjælpen. Rafr69_v4 har tidligere ignoreret kr/pct, men 

laver nu også ordenligt tjek på kr/pct. Vi kan se, at der er nogle selskaber, som ikke har udfyldt 

kr/pct. Det vil blive tolket som om bchec’en ikke er sat, og vil derfor medføre, at der kommer 

gennemsnitspris på alle regninger. 

Overskrift på forside inkl periode kan nu ekskludere enkelte tarifarter, som dermed ikke indgår i 

beregning af perioden. Arter opsætte i bchec. 

Bchec: RAFR69_V4, MEDTAGEJTARFART 

Driftsrapporter: ”Manglende afregning” og ”Flyttere” 

De to driftsrapporter, som Sonlinc benytter til at vurdere status på ”Manglende afregning” og 

”Flyttere”, er nu lagt ud til download under ”Rapporter” på Kundeområdet. 

Hver af de to driftsrapporter består af 3 rapporter: Status, Detailliste og Opdatering. 

Ud over de to driftsrapporter er der i zip-filen en vejledning til, hvordan man lægger rapporterne 

op under Reporting Service, samt de databaseændringer der skal foretages for at køre 

rapporterne. Ønskes der hjælp til at køre databaseændringerne, kan Kundecenteret kontaktes. 

Vejledningen indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan de to driftsrapporter fungerer og 

grundlaget for dem. 

De to driftsrapporter vil på sigt blive indarbejdet som en del af SonWin. Indtil dette sker, kan det 

anbefales at køre dem via funktionen BIViewer. 
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Sagsnr. 126628 – Implementering af SWEC i SWIE. 

Sonlinc har bygget en monitorerings- og hjemtagningsløsning, som gør det muligt for Sonlinc at 

have et overblik over alle installerede endpoints samt en række informationer omkring disse. I 

denne første release af løsningen er det kun SonWin Invoice Engine (SWIE) og SonWin Host, 

der inkluderer dette, men løsningen vil løbende blive indbygget i alle endpoints. 

Ud over at tilvejebringe et overblik over samtlige endpoints, så danner løsningen også 

fundament for en ny måde at hjemtage data på. I første omgang bliver dette brugt til at 

hjemtage diverse performance og runtime informationer fra de enkelte endpoints, men på sigt 

vil også hjemtagning af større datamængder blive hentet hjem af den vej. 

Løsningen baserer sig på, at alle endpoints har adgang til internettet (https, port 443), og 

dermed kan nå en hjemtagnings- og monitoreringsservice kaldet SonWin Endpoint Controller 

(SWEC), som står hos Sonlinc. Alle endpoints kommunikerer med den samme server, og al 

kommunikation er initieret fra det enkelte endpoint imod Swev serveren, således at det ikke 

bryder med almindelig firewallopsætning. 

SonWin Invoice Engine sender løbende (en gang i døgnet) sin PerformanceJournal ind til 

Sonlinc, således at Sonlinc kan følge med i, hvordan hver enkelt beregning er kørt, og om 

performance for den enkelte SWIE installation er stabil, og performer som forventet. Ud over 

PerformanceJournalen sender SWIE også en række runtime informationer såsom 

memoryforbrug, antallet af CPU’er i maskinen, hostnavn, SWIE version, OS version osv. Dette 

er til fordel for support, som hurtigere kan danne sig et overblik over den enkelte installation. 

Sagsnr. 125563 – Ønske om tilføjelse af felter til WEB170 

WEB170 kald "Hent gennemfaktureringspriser" er udvidet med 2 nye valgfri elementer i request 

og 10 nye elementer i response: 
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3 Projekt ”Drift-stabilisering”: 

Relevant for danske elselskaber, der kommunikerer med Engrosmodellen via SonWin. 

3.1 Område (1) Stabilitet af MP-struktur, Sync og Market Server 

Sagsnr. 125379 - S 1701-214 Sync retter ”Håndteret status” på annulleringer (LEV) 

Problem: 

Vi har modtaget en annullering af et forbrug pr. 31/12-2016, som har et regningsnummer. 

Annulleringen behandles i atlvkor, og regningen køres om. Efterfølgende har vi markeret 

annulleringen i mforbtaller til ”behandlet”. 

Hver gang vi retter til behandlet (Handlestate = 1) så retter sync’en den tilbage til ”kræver 

manuel behandling” (Handlestate = 4) 

Løsning: 

Der er fundet en fejl i systemet, som gør, at behandletstatus vil blive re-sync'et, når en 

aflæsning markeres som behandlet på fanen "Annullerede". Det er nu rettet, således at der ikke 

længere sync'es i ovennævnte situation. 

Oprydning:  

Det er ikke muligt at lave SQL oprydning på denne sag. Efter versionen er lagt på, kan status 

ændres til behandlet manuelt på de annulleringer, der ER behandlet. 

Sagsnr. 125787 - Leverancestop ifm. leverancestart går galt i mflow (LEV) 

Problem: 

I forbindelse med ”overflytning af målepunkt” (BRS-044), hvor der efterfølgende modtages et 

flytteflow fra DH, får mrolle ikke et stop indsat. 

Løsning: 

Nu indsættes der stop på mrolle ved modtagelse af annullering af tvungen leverandørskifte 

(BRS-044). Derudover genåbnes leverancer, der er lukket på samme dato, som det netop 

annullerede leveranceskift. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført – oprydningen har 

hovedsagsnr. 126782, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

Sagsnr. 125807 + 126478 - Skiftet måler - kommer ikke ind (LEV) 

Problem: 

Jeg har lavet et skift i Net, og det er gået fint igennem og op i DH. Helt fint flow i Net. Der er ikke 

rigtig sket så meget i Handel andet end, at slutaflæsning på nedtaget måler er sync’et ind på 

atlv. Installationen har også en NETTO-måler. 

Løsning: 

Målerskifte gennem sync'en kan ikke håndtere, at der findes mere end 1 aktiv måler 

(STATUS2N < 8) på samme installation, som har tælleværk med samme EANNR. Der er lavet 
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en rettelse i den SQL, der håndterer oprettelse af nettomålere i atlv sådan, at EAN-nr. ikke 

indsættes herpå. Det betyder, at NETTO måleren ikke må have EAN-nr. på tælleværkerne, da 

dette forstyrrer målerskifter. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126776 (+ 126777 + 126804), og kan ses i projektplanen udmeldt i 

informationsbrevet pr. 10. marts 2017. 

Sagsnr. 125940 - S 1702-080 BRS-044 fejler indlæsning på childs (LEV) 

Problem: 

BRS-044 fejler indlæsning på childs. Flow'et fejler, da den ikke kan finde start beskeder, men 

disse er jo kun placeret på parent-målepunkter. 

Løsning: 

Start-kuverten bliver ikke længere forsøgt eksekveret ved modtagelse af stamdata for child-

målepunkter.  

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126785, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

Sagsnr. 125941 - S 1702-081 BRS-044 flowoprettelsesfejl for parent (LEV) 

Problem: 

BRS-044 oprettes ved modtagelse af ”overflytning af målepunkt”, men underbeskeder lander 

ind imellem på et nyt identisk flow, der oprettes foruden det korrekte flow, som beskederne 

burde indlæses i. 

Løsning: 

Problemet skyldes, at det fulde BRS-044 flow først bliver oprettet på Market Server, da det 

kræver opslag i mrolle data for at fastslå, om flowet skal oprettes for hidtidig eller fremtidig 

leverandør. Dette skaber så et problem, hvis stamdatabeskeder modtages i Communicator, før 

leverandørskiftebeskeden er blevet behandlet i MS. I det tilfælde er underkuverten til 

stamdatabeskederne ikke blevet oprettet endnu, og Communicator kan ikke finde ud af at 

placere den, og opretter så et forkert defaultflow til den. 

Løsningen er, at Communicator nu også opretter det fulde flow, hvis det ikke er der endnu, da 

en BRS-044 stamdatabesked kun sendes til den fremtidige leverandør, og den dermed i sig 

selv er tilstrækkelig til at udlede det korrekte flow. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126774, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 
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Sagsnr. 126296 - E17 Beregnet skal have nettomåler på Handel (LEV) 

Problem: 

Nettomåler skal oprettes på beregnede E17 - på lige fod med virtuelle. 

Løsning: 

Koden er rettet, så beregnede også får oprettet en NETTO-måler, når forbrug synkroniseres.  

Oprydning:  

Oprydning foretages automatisk, når I kører reorganisering til version 2017.03. Reorg sørger for 

automatisk at lægge forbrugene til gensync, hvilket medfører oprettelsen af NETTO-måleren på 

de installationer, der mangler sådan en. 

Sagsnr. 126308 - S 1702-117 Tilflytning krydser Leveranceophør (Krydsende 

processer) (LEV) 

Problem: 

Der er en fejl i SonWin, som gør, at processen omkring en tilflytning, som krydser et 

leveranceophør, ikke håndteres korrekt. 

Følgende handlinger foretages: 

1. 5. januar 2017 meldes leveranceophør pr. 24. januar 2017 

2. 30. januar 2017 meldes tilflytning pr. 16. januar 2017 (krydsende proces) – som 

annullerer leveranceophøret 

I Sonwin fortsætter begge flow som aktive. Dermed kommer mrolle til at stå forkert (Lukket 

leverance), og vi får overlappende perioder. 

Løsning: 

Såfremt en tilflytning modtages, og der er en lukket leverance, der overlapper denne tilflytning, 

så bliver den lukkede leverance afkortet, så den stopper inden den nye tilflytning. Derudover 

bliver den nye tilflytning stoppet med lukkedatoen for den gamle leverance. Ændring påvirker 

BRS-002. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126783, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

Sagsnr. 126818 + 126132 – Undgå at tidsseriedata går tabt ved bulk insert (LEV / NET) 

Problem: 

Tidsseriedata indsættes i TimeSeriesValues i bundter af op til 200 døgn/målepunkter på én 

gang pga. performance. Hvis bare én af disse fejler, mistes hele bundtet af data, og der logges 

ikke noget, der kan anvendes til at udlede, hvilke data der mangler. Af hensyn til driftsstabilitet 

bør et fejlet bundt efterfølgende blive forsøgt indsat enkeltvis, og evt. fejl i 2. omgang bør så 

logges enkeltvis med fyldestgørende informationer, så det bagefter kan udledes entydigt, hvilke 

tidsseriedata, der måtte mangle i systemet. 
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Løsning: 

Tidsseriedata modtaget fra DH indsættes i bundter pga. performance. Hvis bare én af disse 

fejler, ryger hele bundtet ud, og mfejl indeholder ikke detaljer, om de konkrete data der mangler, 

så man kan genanmode. Løsningen er at falde tilbage på enkeltvis insert, hvis bulk-insert fejler. 

Dermed kan der også laves fejllogning på de specifikke data, der ikke kunne indsættes. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126773 og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

Sagsnr. 126350 - Tilslutning af childMP - skift af måler (NET) 

Problem: 

Når vi tilslutter childmålepunkterne D06 og D07 ved at opdatere tælleværkerne i amalo, bliver 

der ikke automatisk sendt et målerskift på D06 og D07. Det afventer blot at blive sendt. Jeg har 

vedhæftet eksemplet på sagen. Dermed bliver målernr. ikke opdateret i DH. 

Løsning: 

Fejlen er opstået ved, at der har ligget to interne dokumenter med samme status, hvor koden 

har taget fat i den første den kunne, og det har så i disse tilfælde været en uden data i hold-

køen. Fejlen er rettet i koden. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126778, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

Sagsnr. 125667 -  Sync skal ignorere NULL i mpID (NET) 

Problem: 

”Gruppe 2 – Direkte tilsluttet” har 2 målepunkter, hvor mpId er null (og det er meningen for M0 

og M3). Det vil fejle ved netselskaberne i afsendelse. 

Løsning: 

Afsendelse er nu ændret, så der aldrig forsøges sync’et stamdata på de målepunkter, der i 

ampop har målepunktsID = ”tom”. 

Sagsnr. 126969 + 121097  - ABATS oprettes ikke længere af sync’en (LEV) 

Problem: 

Abats forsøges oprettet på virtuelle målepunkter i forbindelse med tidsserieoprettelse, men 

fejler, da der ikke kan udledes FABRIKSNR. 

Løsning: 

Abats bliver ikke længere auto-oprettet i sync'en ved modtagelse af målepunktsstamdata. 
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Sagsnr. 127004 + 126980 - Manual sync fejlede - installationen findes ikke for 

målepunket (LEV) 

Problem: 

Sync'en bruger amal til at udlede installationsnummer, når manuel sync skal foretages for 

målepunktsstamdata. Fejltekst i mfejl : Manual sync fejlede - installationen findes ikke for 

målepunktet. 

Fejlen opstår, når childs skal sync'es manuelt, da installationsnummer dermed ikke kan 

udledes. 

Løsning: 

Fejlen er løst ved, at manual sync kigger på ampop for at udlede installationsnummer. 

3.1.1 Planlagte sager, der er lukket som support: 

Nedenstående sager, der var planlagt som fejlsager i projektplanen, er i stedet lukket som 

support. 

Sagsnr. 126450 - DUMMY måler inaktiveres ikke ved målerskifte (LEV) 

Problem: 

DUMMY måler oprettes på leverandørssiden, men bliver ikke inaktiveret (STATUS2N>=8) ved 

målerskifte. Dette er et ikke normalt flow, da tilslutning modtages 2 timer før målerskifte, hvor 

DUMMY måler bliver udskiftet med korrekt opsat måler. 

Lukket som support: 

Sagen lukkes som support, da problemet ikke har kunne genskabes ved grundig test på 

2017.02 version. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført. Oprydningen har 

hovedsagsnr. 126775, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

Sagsnr. 124872 - Tilbagevender i lev.skift synces ikke fra M til A (LEV) 

Problem: 

Der sync’es ikke stamdata fra M til A ved leverandørskifter, hvor det er en tilbagevender. 

Lukket som support: 

Det er korrekt, at der ikke sync’es stamdata fra M til A ved leverandørskifter, hvor det er en 

tilbagevender, hvis ikke ampop-skallen er oprettet inden stamdata modtages. Årsagen er, at 

ampop-skallen bruges til at mappe målepunktsID’et til SonWin-installationsnummeret. Uden 

dette link kan Sync ikke selv gætte, hvilken installation der skal sync’es til, og sync forhindres 

derfor med en besked i fejlloggen om, at målepunktet ikke kunne findes i Billing.  

Oprydning:  

Disse installationer vil blive fundet igennem det normale taskforcearbejde, da de vil fremgå med 

et leveranceforhold på mrolle, men ikke vil kunne findes i ampop overhovedet.  
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Sagsnr. 125621 - Synkronisering til Billing - Pristilknytning fejler (LEV) 

Problem: 

Følgende fejl er fundet i mfejl:  Index and length must refer to a location within the string. 

Parameter name: length    Pristilknytning 231883. 

Lukket som Support:  

Fejlen er løst i hotfix frigivet 2017.02.02. SonWin Server Market Sync 1.25.568.2405. Årsagen 

var, at håndteringen af netområder med kun 2 cifre fejlede. Fejlen blev løst på sagsnr. 125731 

med følgende lukketekst: "Der er lavet en ændring i DGF'en, således netområder med 

foranstillet 0 - eks. netområde 044, ikke længere konverteres til 44." 

Oprydning:  

Oprydning på denne problemstilling har været i gang siden januar, og skulle være afsluttet ved 

de fleste af jer. Dem af jer med udeståender på denne opgave, vil blive kontaktet. 

Hovedsagerne til oprydning er sagsnr. 125742 + 125913, og kan ses i projektplanen udmeldt i 

informationsbrevet pr. 10. marts 2017. 

Sagsnr. 126143 - S1702-0905 Mrolle Handel (LEV)  

Problem:  

Vi står til ikke at have leverancen i mrolle. Leveranceophør meldt med skæring 23.01.17, men 

der er lavet tilflytning pr. 25.01.16. 

Lukket som support:  

Ved omfattende testkørsler i version 2017.02 kan det konstateres, at problemet ikke længere er 

eksisterende. For at imødekomme, at vi ikke kommer ud i fejlscenariet igen, har vi suppleret 

SonWin kodebasen med en unittest, der sikrer, at vi opdaterer på den korrekte record i mrolle i 

forbindelse med leveranceophør. Scenariet tager udgangspunkt i den problemstilling du meldte 

ind: Der er sket et leveranceophør, og to dage efter sker der en tilflytning. Unittesten sikrer, at 

der sker en korrekt opdatering af den oprindelige række i mrolle og den nye aktive leverance på 

tilflytningen røres ikke.  

Unittesten afvikles hver gang vi danner et byg af vores SonWin Billing kode.  

Oprydning:  

I vil blive kontaktet ang. oprydning af de dataproblemer, fejlen har medført – oprydningen har 

hovedsagsnr. 126786. og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

3.2 Område (3) Valideringer / Hjælp til selvhjælp 

Ingen leverancer i 2017.03. 

3.3 Område (4) Korrektioner 

Sagsnr. 125256 - Fejl sag - korrektion layoutfejl - rafr69_v4 (LEV) 

Problem: 

Vi oplever, at når der er modtaget en korrektion på et forbrug, der ikke er afregnet - så vises 

'korrektion' på kundens regning.  
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Fx inst. 124350 - forbrug 30.09.2016 er ikke anvendt til afregning pr. 30.09.2016, der er blot 

sendt en aconto. Forbruget 30.09.2016 skønnes efter aconto pr. 30.09.2016, og dernæst 

korrigeres aflæsningen. Det medfører, at der på regningen pr. 31.12. står 'korrektionsforbrug -

5646'. Dette giver forvirring, da kunden dermed vil tro, at den anførte korrektion påvirker de 

viste måleraflæsninger. 

Løsning: 

Fra release 2017.03 er dette rettet, således at det kun er varme korrektioner, som vises som 

korrektion i måleroversigten på opgørelses-specifikationen i rafr69_v4 

Oprydning:  

Der sker ingen oprydning på denne sag. De fakturaer, som har fejlen, kan I selv gendanne, hvis 

det ønskes.  

Sagsnr. 126571 + 126199 - Korrektionshåndtering i integration (Sync) – EDBDATO 

(LEV) 

Problem: 

Synkronisering af en korrektion fra mforbtaller til atlv må ikke sætte EDB-dato på den 

korrigerede aflæsning. Dvs. EDBINIT OG EDBDATO skal opdateres ved oprettelse af 

korrektionsaflæsningen i evnts. I samme behandling sker en markering af KORRIGERET=1 på 

den den oprindelige aflæsning. I denne forbindelse skal EDBDATO og EDBINIT ikke opdateres 

på evnts. 

Løsning: 

Der ændres fremover IKKE i EDBDATO samt EDBINIT ved opdatering af evnts tabellen i 

forbindelse med korrektionsafregninger. 

Oprydning:  

Det er ikke muligt at foretage en opdatering af de EDB-datoer, der er blevet indsat på de 

korrigerede aflæsninger, da der ikke er historik på evnts. De oprindelige EDB-datoer kan derfor 

ikke fremfindes igen. 

Sagsnr. 126564 - Småfejl i UI atlv (LEV) 

Problem: 

Der opstår nogle gange ”Runtime error” ved bladring i altv på tlvnr. Det skyldes måske, at der 

blive vist inaktive tælleværker - dette styres med en bchec-kode. 

Løsning: 

Ved hurtigt klik på tælleværksnr. i abehkor udløses en fejl, der får SonWin til at gå ned i stedet 

får at slå op i atlv. Implementeret "on error resume next" som føles som om, at man ikke fik 

dobbelt klikket korrekt, og fejlen undgås. 
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Sagsnr. 126134 + 125202 - Rokering (rafr120) skal håndtere korrektioner og negative 

forbrug (LEV) 

Problem: 
Ved rokering i rafr20 beregnes negativt anslået årsforbrug på forbrugstælleværker, hvis 
forbruget er negativt. Desuden medtaget de ”Korrigeret” aflæsninger også i opgørelsen af 
forventet årsforbrug. 

Løsning: 
Hvis der beregnes negativt anslået årsforbrug på forbrugstælleværker, så rokeres tælleværket 

ikke, og installation, målernr., tælleværksnr. samt det negative forbrug beregnet listes i en 

fejlliste i journalen, der kan ses i sprint. Korrektionsforbruget (kolonnenavnet på atlv = 

"korrektionsforbrug) bliver ikke længere medregnet i anslået årsforbrug. Grunden hertil er, at 

korrektionsforbruget indeholder forskelsforbruget mellem korrektion og korrigerede stand, og 

sådan set ikke en del af det samlede forbrug. 

3.4 Område (5) Konsistens 

Ingen leverancer i 2017.03. 

3.5 Område (6) Pristilknytninger 

Ingen leverancer i 2017.03. 

4 Vigtige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

Sagsnr. 126977 – Apris’ F1 hjælp mangler opdatering af grænsetyper 

I F1 hjælpen er der udvidet med flere grænsetyper. 

Sagsnr. 121269 - Rafr126 F1 hjælp forbedringer 

Rafr126’s F1 hjælp (både rafr126.htm og rafr126_koder.htm) er forbedret i forhold til struktur, 

overblik, grammatik og information generelt. 

Sagsnr. 122214 – bchec NULPRISART på agir3 

Problem:  

Bchec NULPRISART ignoreret af SWIE på agir3. 

Løsning:  

Nulprisarter håndteres nu korrekt, således at hvis bchec NULPRISART på tarifarten er sat, vil 

tariflinjer med antal, eller med antal og kontrakter, blive vist på agir3. 

Bemærk: Bchec-koderne EJNULPRISART og NULPRISART er primært rettet imod afregning 

af kontrakter. NULPRISART angiver, at kontrakter, hvor prisen er nul, medtages som en 

fakturalinje i agir3. Hvis en tarifart har nulpris i tariffen, vil den som udgangspunkt ikke blive 

dannet som fakturalinje. Kun hvis der findes en kontrakt, med den samme tarifart, så der 

dermed sættes en pris for tariflinjen, dannes en fakturalinje. Hvis kontraktprisen er nul, vil linje 

dog kun vises, hvis NULPRISART er sat for tarifarten. EJNULPRISART medfører, at tarifarter, 

hvor der findes en kontrakt i beregningsperioden, ikke medtages som fakturalinje i agir3, hvis 

enten prisen eller antal er nul. 
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Sagsnr. 119268 - Filen afvises hos KIS  

Problem: 

Problemet med, at aftalt filformat med KIS ikke blev overholdt i tilfældet med tilbageførte 

betalingsordninger og bchec kode RAFR44 BETALINGSORDN. Der manglede oprettelses dato 

og beløb for hovedstol. 

Løsning: 

Formatet, der sendes til KIS, er rettet til og testet hos KIS. Løsningen bruges i øjeblikket kun 

hos EWii. 

5 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

5.1 HP01 – Vedligeholdelse af målepunkt 

5.2 HP02 – Hjemtagning og validering af aflæsninger 

Sagsnr. 126832 - Opdatere D07 / D06 sammen med anettoafr  

Problem:  

For ikke fjernaflæste målere mangler der værdier for D07 og D06-tidsserierne. 

Løsning:  

Anettoafr-komponenten i rafr10 er udvidet til at opdatere disse tidsserier efter samme principper 

som D04-tidsserien, dog således at periodens forbrug, hhv. produktion fordeles ud pr. dag. 

Samtidig er der sket en performanceforbedring af anettoafr-komponentens håndtering af 

tidsserier generelt. 

Sagsnr. 126178 - TOM Modul - Skøn tager forkert periode og tlv2 skønnes ikke. 

Problem: 

I aaflautoind kan man angive, om aflæsningsdatoerne for aflæsninger hentet fra målerne er 

start- eller sluttid. Denne markering blev der ikke taget højde for ved dannelse af skønnede 

værdier i tilknyttede tidsserier til installationen. 

Løsning: 

Før der dannes skønnede værdier læses nu, om der anvendes start- eller sluttid, så de 

dannede skønnede værdier sker for den korrekte periode.  

Sagsnr. 126158 - Automatisk oprettelse af ens serier i Sonlinc-NBS-eSett-SV  

Problem: 

Autooprettede tidsserier blev identificeret ud fra eSett's unikke tidsserieidentifikation. Den blev 

dog ændret hver dag, så identiske tidsserier blev oprettet, en for hver dag. Dette medførte også, 

at tidsseriedata, der skulle indsættes i samme tidsserie, blev indsat i hver deres tidsserie.  

Løsning: 

Nu oprettes Energy Account Report tidsserier ud fra tidsserieattributterne og ikke eSett's unikke 
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tidsserie identifikation. Herved oprettes ikke nye tidsserier for hver ny Energy Account Report 

besked der modtages, og derfor indsættes tidsserie data også i samme tidsserie, ikke i nye 

tidsserier for hver ny Energy Account Report besked. Rettelsen var med i Host releasen, der 

blev frigivet ultimo februar. 

5.3 HP03 – Serviceydelser 

 

5.4 HP04 – Oprettelse af kunden 

 

Sagsnr. 119605 - Ændring af udenlandsk adresser – mkunde 

Problem: 

Jeg har forgæves forsøgt at rette en udenlandsk adresse. Først har jeg været inde og oprette 

postnr.+ bynavn+ Land i post. Derefter har jeg tastet det ind i akunde, efterfølgende i mkunde 
har jeg ændret adresse, men når jeg så taster postnr. kommer bynavnet ikke på, som det gør i 
akunde. 

Løsning:  
Grunden til bynavnet ikke fremkom på skærmen skyldes, at landekode var hårdkodet til "DK". 
Fejlen er rettet, og er tilgængelig fra release 2017.03. 

 

118872 - Kan ikke påføre CPR-nr. i akunde S 1606-024  

Problem: 
Vi har enkelte kunder vi ikke kan påføre CPR-nr. på i akunde skærmbilledet.  

Løsning: 
Grunden til, der ikke kan påføres et CPR-nr. skyldes modulus tjekket. Fra release 2017.03 vil 
det være muligt at oprette en ny kunde, som ikke omfatter modulus tjekket. Der vil stadig være 
et modulus tjek, men hvis kunden ikke omfatter modulus tjekket, vil der vises en dialogboks 
med meddelelsen "CPR-nummer opfylder ikke modulus tjekket, ønsker du at fortsætte?".     

 

Herefter har man mulighed for at kontrollere, om det indtastede CPR-nr. er korrekt og 
efterfølgende oprette kunden.  

5.5 HP05 – Product Management 

 

  



 

16/38 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.03.docx 

Sag: 126687 

5.6 HP06 – Salg 

Sagsnr. 126852 - Flytning på inst 119975 fejler 

Problem: 

Vi har på denne installation haft 2 flytninger med 8 dage imellem. Det er som om, at SonWin 

ikke kan skelne dem fra hinanden.  

Løsning: 

Problemet er fundet, og forsøgt løst med at udelukke flytninger i manmflyt, der ikke har status 

UnComplete eller Undefined. 

Sagsnr. 126858 - Flytning - autokontrakt - kontrakten blev ikke opret i audeb 

Problem:  

Flytninger på gas med valg af autokontrakt virkede ikke pga. en datatypefejl. Selvom 

autokontrakt var oprettet i akona, blev den ikke tilknyttet kunden.  

Løsning:  

Problemet er nu løst, så der nu tages højde for, at kolonnen i basen er af typen tinyint, ikke bit. 

Herved tilknyttes kontrakten - som forventet - til kunden, når flytningen gennemføres. Rettelsen 

vil være med i Billing klient releasen, der frigives ultimo marts måned.   

Sagsnr. 126924 – CPR-nr. gemmes ikke altid 

Problem:  

Det er kun, når man tabber ud af CPR-felterne, at nyindtastede CPR-nr. gemmes. De skal også 

gemmes uden man behøver at fjerne fokus fra CPR-nr. felterne ved ”Gem” af anmeldt flytning.  

Løsning:  

Nu gemmes CPR-nr. altid i manmflyt. Det er kun, når man tabber ud af CPR-nr. felterne, at ny 

indtastede CPR-nr. gemmes. De skal også gemmes uden, at man behøver at fjerne fokus fra 

CPR-nr. felterne ved ”Gem” af anmeldt flytning. 

Sagsnr. 126891 - Awk kan ikke finde adresser med STED 

Problem: 

Der er blevet konstateret en fejl i adresseagenten til awk, hvorved adressefelter såsom 

sal/sidedør ikke indsættes ved valg i adresseagenten, hvorved der er multiple hits. Fx vil der 

kun være ét hit for Dalgasvej 1, men to hits for Dalgasvej 3. Hvis der indtastes Dalgasvej 3 1.tv i 

søgefeltet, vil sal og sidedør ikke blive indsat i adressefelterne i awk skærmbilledet.  

Løsning: 

Dette var en fejl, og er nu rettet.  

Sagsnr. 126936 - Fejl i awk vedr. fremsøgning på inst.nr. 

Problem: 

I den nye version kan vi ikke i awk taste hele aftagenr. i søgefeltet, men kun 10 cifre. 
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Løsning: 

Fra release 2017.03 vil det være muligt at indtaste mere end 10 cifre i søgefeltet i wizard "Find 

installationer". 

Sagsnr. 125514 – Fejll og mangler i ahawk 2017.01 

Problem:  

Følgende fejl er meldt ind på ahawk version 2017.01: 

1. Søgeparametre forbliver, når man lukker ahawk, og åbner igen. 

2. Entertasten aktiverer ikke en query, når søgefeltet, som der tastes Enter i, er tomt 

3. Tildel opgaven popup - laver en query ved klik på "Luk" knappen - det resulterer ikke i 

nogen ændring.  

4. Tildel opgaven - byt om på placering af gruppe og bruger. Allerede tildelt gruppe er ikke 

valgt i dropdown.  

5. Dublicate Key ved "tag opgaven", når gruppe- feltet er udfyldt.  

6. Ved udsøgning efter "behandles" fremkommer "fejlede" også med.  

7. Ved udsøgning kommer flows med status=Ukendt ikke med. 

Løsning: 

1. Ikke rettet: Det er en feature, at ahawk åbner med instnr, kundenr og mpID fra 

brugerens session. Det gør andre SonWin vinduer også. Brugerens sessionsdata 

påvirkes ikke af åbning eller lunkning af vinduer, men indstilles, når der foretages en 

søgning. Evt. bør awk også opdatere felterne ved fokusskift mellem vinduer (det gør 

den ikke). Evt. bør awk også sætte sessionsdata ved fremsøgning af kunde/inst. (det 

gør den ikke).  

2. Rettet: 'Enter' virker nu i tomme søgefelter til at udløse en søgning.  

3. Rettet: Der laves en ny søgning ved klik på Luk, så skærmbilledet opdateres.  

4. Rettet: I popup'en 'Tildel opgaven' er Grupper placeret til venstre, og forudfyldt hvis 

udvalgte række er tildelt samme gruppe. 

5. Rettet dublicate key fejl.  

6. Kan ikke genskabes.  

7. Rettet: fejlede kommer ikke med ved søgning efter behandlede.  

Sagsnr. 123752 - S 1611-828 Fejlmelding aopff  

Problem: 

I forbindelse med fraflytninger, som efterfølges af et målerskifte, stopper flowet, og i aopff 

skærmbilledet vises der følgende fejlbesked: "Der mangler godkendte, ikke-afregnede 

aflæsninger på følgende tælleværker:- Målernr: x,¨Tælleværk: x, Tarif:x". 

Løsning:  

FlowServeren (SonWin Server CustomerService Flows) ser på den måler, som var aktuel på 

flytte-perdatoen, når der skal tjekkes for flytteaflæsning, før der bestilles afregning af 

fraflytteren. Det er dog stadig et krav, at flytteaflæsningen kommer ind før udskiftningsforbrug. 

Alternativt tekst: Fejlbesked: "Der mangler godkendte, ikke-afregnede aflæsninger på følgende 

tælleværker:- Målernr: 2,¨Tælleværk: 1, Tarif: E-01".På ovennævnte installation har jeg et 

moveout pr. 14/9-16 (Moveoutet er dannet pr. 9/9-2016). Vi modtager en målerudskiftning pr. 
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19/10-16 (Målerudskiftning modtages 20/10-2016). Efterfølgende modtages flytteforbrug og 

udskiftningsforbrug (Begge forbrug modtages pr. 9/11-2016). Moveout på aopff kigger fejlagtigt 

efter aflæsning til flytter på den aktive måler 2: (bilag) aopff vil derfor ikke tage fat i flowet, og 

det resulterer i en manuel behandling. Installation skal sættes under flyt, og moveout på aopff 

skal fejles. aopff bør kun kigge efter aflæsning på skæringsdato, og ikke tage hensyn til måler. 

Sagsnr. 124939 - Kontrakter opslagsliste kan have flere enslydende entries 

Problem: 

Den samme kontrakt vises i awk-wizard flere gange.  

Løsning: 

Grunden til, at den samme kontrakt vises flere gange skyldes, at rullegardinet har værdier fra 

både akonauto (akona) og aforbkontr (tilknyttede kontrakter på forbrugeren). 

Sagsnr. 127019 - Får denne fejl i aflyt, i produktion i firma 2 og 3 

Problem: 

I aflyt opstår der følgende fejl: 

 

Løsning: 

Fejlen er rettet. 

5.7 HP07 – Ophør aftalen 

Sagsnr. 125262 - Fejl ved afsend annullering af leveranceophør  

Problem: 

Der var en fejl i mopg mht. at kunne udvælge "Oprindeligt flow" i dropdown, når opgaven var 

"Afsend 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. Konkret i denne sag er dato for 

originalt flow 2016-11-21 - så derfor sorteres den fra, og det er ikke muligt at afsende 

annullering.  
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Løsning: 

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. 

5.8 HP08 – Afregning 

Sagsnr. 124086 – Synkronisering af flere ens målepunktstyper (Sync - DGF) 

Før nærværende ændring, kunne der ikke sync's prisrelationer ind på installationer med flere 
ens målepunktstyper. Det er nu ændret, således at SonWin Market Sync Server modtager og 
behandler kommunikation korrekt. Før ændring ville evt. fejl blive skrevet til tabellen ADGFLOG 
i AfregnDB. 

Sagsnr. 124821 – Nytilsluttet status i AMPOP giver forkert besked i info.journal 

Problem: 

SWIE tager fat i de MP'er, som ligger som nyoprettet i ampop, og ”forurener" dermed 
informationsjournalerne til med følgende bemærkning: "Aflæsningstermin er ikke sat korrekt op i 
forhold til beregning af forsyningsart u. måler".   

Løsning: 
SWIE skriver "Målepunktstruktur har status nyoprettet" ved beregning af installationer, hvor der 
kun ligger en NYOPRETTET status på ampop. Da SWIE behandler disse installationer, skal 
den ift. statistikken over, hvor mange den behandler lægge linjer i informationjournal. Dvs. nu er 
teksten mere retvisende, men man kan ikke undgå, at den skriver noget. 

Sagsnr. 126579 – Nettoafregningsgruppe 6 cutover beregning 

Problem: 
SWIE beregner forkert, når der ligger et målerskifte efter den 1. april i cutover året 2016. Dette 
gælder for nettoafregningsgruppe 6. 

Løsning: 
SWIE er blevet ændret, således den vægter fordelingen af E17 nettoforbruget på begge sider af 
målerskiftet. 

Sagsnr. 124151 – Udenet kunde kan ikke beregnes 

Det er rettet i beregningen således, at en indflytningsdato, der ligger før 2016-04-01 (start af 
engrosmodel), ikke stopper beregningen på en forbruger med flere forsyningsarter, og hvor el-
aftalen først starter op efter 2016-04-01. 

Sagsnr. 126051 – Solcelle – nettoafregningsgruppe 6 - tilbageløbsmålere 

Problem: 
SWIE forsøger at beregne nettoafregningsgruppe med tilbageløbsmåler, som om der både er 
målt forbrug og produktion, og det giver ”underlige” fakturalinjer. 

Løsning: 
SWIE er blevet rettet således, at der ikke forsøges beregnet på målt forbrug og målt produktion 
ud fra stande. Disse installationer kræver en særskilt tarif, da der ikke oprettes en virtuel 
NETTO måler, og der skal afregnes via E-01, som indeholder nettoforbruget fra E17 
målepunktet. 
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Sagsnr. 125565 – Hvorfor mangler AEL i agir3? 

Der er lavet en koderettelse til at danne en korrekt regning med AEL-linjer for time/flex 
afregnede. En del af logikken, som skulle sikre, at der altid blev set på nyeste aflæsning ved 
beregning af skabelonafregnede, fik fjernet aflæsninger, som er nødvendige i 
beregningslogikken for timeafregnede. Det drejede sig om aflæsninger ifm. cut-over. 

Sagsnr. 126823 – Fejl i Blokgruppeafregning ved ændring af tilknyttede underdebitorer 

Problem: 
Hvis en installation ikke har været i blokgruppe med andre installationer, og overgår til  
blokgruppe, så tager den gammelt forbrug med, fra før vi opretter blokgruppen. 

Løsning: 
SWIE er rettet så der ved indflytning og ved nedtagning sikres, at forbrug fra andre installationer 
ikke medtages i blokberegning, hvis det hører til en gammel rokeringsperiode (år). Bemærk, at 
oprettelse af en ny blokgruppe kræver at tilknyttede installationer, skal være rokeret op til 
starten af blokgruppe afregningens starttidspunkt.  

5.9 HP09 – Faktura og Layout 

Sagsnr. 126975 - Regning stemmer ikke overens 

Problem:  

I rafr62_v2 på samlefaktura kunne summering af underinstallationeres forbrug nogle gange 

blive fordoblet. 

Løsning:  

Fejlen er rettet ved at ændre på måden, der summeres ved samleregningens forbrug.  

Sagsnr. 126838 - Aregn Spec.fak fejl 

Problem:  
En fejl i aregn gjorde, at hvis man søgte på en ny installation, imens man havde ugemte 
ændringer i tabellen, så kunne aregn-linjer fejlagtigt blive overført fra den gamle installation til 
den nye fremsøgte installation. 

Løsning:  
Fejlen er rettet, således at man skal først skal gemme sine ændringer, før at man kan søge 
frem et nyt installationsnummer. Ved brug af spec.fak markering i aregn, er der mulighed for at 
flytte en aregn-linjer fra en installation til en anden installation, hvis Spec.fak markering ikke er 

gemt.  

Sagsnr. 115200 - S 1603-234 Fejlmelding BS Plus layout S 1603-234 

Problem: 
Der var en fejl som gjorde, at nogle regninger ikke kunne åbnes i agir2 og sendes til Nets.  

Løsning: 

Fejlen skyldtes manglende AEL linjer. Fejlen er nu rettet.   
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5.10 HP10 – Debitorstyring 

Sagsnr. 125663 - Fejl i rafr125, moms kommer dobbelt 

Problem: 

På nogle installationer bliver moms overført dobbelt til rafr125. Fejlen er opdaget via  

afstemning af SonWin med Navision.  

Løsning: 

Der er tilføjet en rettelse til rafr125, således at eventuelle duplikerede konteringsposter ikke 

forekommer i APOST/fil. 

Sagsnr. 125623 - Rafr110 ryk 4 fejl -  Invalid KUNDENR  

Problem: 

Ved kørsel af rafr110 oversigt på rykker 4 forekommer der følgende fejl :  ! Fejl  SQL-Error: 207 

Invalid column name 'KUNDENR'.  Fejlen opstår i release 2016-12. 

Løsning: 

Fejlen er fundet og rettet. 

Sagsnr. 124773 - Saldo på aindb 

Problem: 

I aindb vises hele kundens saldo for alle tilknyttede installationer i stedet for saldo for 

forbrugeren.  

Løsning: 

Nu beregnes saldo og forfalden saldo på aindb for selve forbrugeren på installationen i stedet 

for hele kundens saldo.  

Sagsnr. 126278 - Fjern POP op på aindb  

Pop-op boks til notifikation af ændrede principper i aindb skærmbilledet fjernet. Det er ikke 

relevant info mere. 

Sagsnr. 126254 - Layout nettoafreg efter vers.12 S 1702-107 

Problem: 

Der vises ikke kun den seneste tællerstand på opgørelsen på gruppe 6 anlæg, men også en 

udregning på forbrug, som ikke stemmer med noget. Vi har en formodning om, at det evt. kan 

skyldes, at ampop pr. 13-07-2016 står med intet anlæg, men dette bliver systemet nødt til at 

tage højde for, da kd. skal have et korrekt layout, indtil de har fået sidste regning. 

Løsning: 
SWIE'en er rettet, så den kan håndtere "invalid" ampop række. Rafr69_V4 er rettet, så 

måleroversigt vises ens for alle nettoafregningsgruppe (før var det kun gruppe 4 og 6). 
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Sagsnr. 119977 - Årsopgørelse fra RVV i RAFR69_v4 layout 

Problem: 

Problemet opstår i årsopgørelses kørsel på installationer med 2 vandmålere. De 2 vandmåleres 

forbrug bliver ikke lagt sammen, og der vises kun den ene målers forbrug. 

Løsning: 

Fejlen er rettet, således flere vandmåleres forbrug bliver lagt sammen i statistikken. 

5.11 HP11 – Kundeservice 

 

5.12 HP12 – Provisionering 

 

5.13 HP13 – Balanceansvar 

 

6 Vigtige ændringer til SonWin støttesystemer 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

6.1 Document Flow 

 

6.2 Det tekniske net 

 

6.3 Markedskommunikation og Markedssync 

 

Sagsnr. 125953 - Giv kriterier for udvalg af masterdata, kundedata og priser 

F1 hjælpen er fra version 2017-03 udvidet med kriterer for målepunkters medtagning i 

konsistenskontrollen for hhv. leverandører og netselskaber.  

Sagsnr. 125272 - Problem:er med performance i BRS-044 - S 1701-184 

Problem: 

Vi har identificeret behandling af målepunktssstamdata på Market Server som en af de største 

ømme punkter ved modtagelse af BRS-044. 

Løsning: 

Vi har lavet målrettede forbedringer på dette, og dermed opnået en betydelig forbedring. I test 

er behandlingstiden af MP-stamdata på MS gået fra 13-15s pr. 100 målepunkter til under 1s. 

Disse tider er selvfølgelig ikke nødvendigvis de samme i et produktionsmiljø, men må antages 

at give et billede af den relative forbedring. 
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Sagsnr. 127113 - Fejl ved sync af ampop til market  

Problem: 

I markedet er værdierne heltal, og de afrundes derfor i sync'en. Fejlen opstod, når nuværende 

målepunktsstamdata i Billing skulle hentes ud, hvis der var attributter, der var opsat til manuel 

sync. Hvis Sonlinc.AAMPAFR har decimaltal på lev-siden, så vil indlæsning af 

målepunktsstamdata fejle, da sync'en kun kan håndtere heltal.  

Løsning: 

Værdierne afrundes efter normale afrundingsregler, når den lægges på mmp. Løsning på net-

siden blev løst på sagsnr. 126569. 

6.4 Integration 

6.4.1 SonWin Host 

 

Se sagsnr.126158 under HP02 – Hjemtagning og validering af aflæsninger 

 

Sagsnr. 126978 - Placering af Host Logging file 

Placering af Host Logging filen kan nu sættes via configfilen. Mappen sættes under appsettings 

som value til tagget "LOGDIR". Sættes intet, er det som idag i "c:\sonwin\", at filen lægges. 

6.4.2 SonWin XMLBasis 

Sagsnr. 125210 - WEB032b Opret kontrakt - Individuel navngivning virker ikke 

Problem: 

Individuel navngivning af 1:1 kontrakter virker ikke, selvom bcheckoden WEB032 med 

NAVNTÆLLER i kodeA er oprettet. 

Løsning: 

Problemet opstod, når man ikke angav indivudelle kontraktlinjer på en 1:1 kontrakt. 

Når disse ikke var angivet, blev der ikke taget hensyn til bcheckoden, og 1:1 kontrakter kom 

derved til at hedde <Kundenr> eller <Kundenr>G som før. 

Det er nu rettet således, at angives der ikke separate kontraktlinjer, virker bchec-koden 

WEB032 med NAVNTÆLLER i kodeA også. 

Derved oprettes 1:1 kontrakter som <skabelonnavn>_<Tæller>. 

Sagnr. 126665 - WEBEFI001 Hent målepunkter for kunde - Datoer går for langt tilbage 

i tid 

Problem:  

Udskiftet dato tages ikke som slutdato, når måler er udskiftet. 
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Målere med tarifart E-01 tages ikke altid med. 

Løsning:  

WEBEFI001 er rettet, således at udskiftet dato tages som slutdato, når måler er udskiftet. 

Herudover er der rettet en fejl, således at målere med tarifart E-01, hvor afregnarten på den 

tilknyttede tidserie er B-01, og der er lokalnr. eller fabriknr. i tilknytningen til tidserien (på ainst), 

nu tages med i resultatet. 

Dette er kun for målerdata før 2017-04-01 eller målerdata, som ikke er El, da problematikken 

ikke forefindes i data efter Engrosmodel. 

Sagsnr. 125563 - WEB003 Hent installationer for kunde - Forsyningsarter er nu 

korrekte på alle forbrugere. 

Problem: 

Ved en oprettelse af den samme kunde på en senere forbruger gik det galt med visning af 

forsyningsarter på den senere forbruger. 

Løsning:  

Det er løst således, at forsyningsarter hentes pr. forbruger i WEB003 og ikke blot ved den første 

forbruger pr. installation. 

6.5 Basis 

 

6.6 Finans 

 

6.7 Tids- og sagsstyring 

7 Hotfix-notes 

 

03. marts 2017 

Sagnr. 126675 - Automatisk oprettelse af ens serier i Sonlinc-NBS-eSett-SV 

Problem:  

Alle tidsserier modtaget i Energy Account Report beskeder med Domain (som indsættes i 

Nordisk net.id i Batidsnr), der er længere end 3 karakterer fejler, og hverken tidsserier eller 

tidsseriedata indlæses i SonWin. Derudover logges der heller ikke en fejl i alogedi. 

 

Løsning:  

Håndtering af Domain, der er længere end 3 karakterer håndteres nu korrekt. Dvs. alle 

tidsserier, der modtages i Energy Account Report beskeder, håndteres nu som forventet. Dvs. 

hvis tidsserien ikke eksisterer, så oprettes den automatisk i Batidsnr., og tidsseriedata indlæses 

i batsvis hver gang. 
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07. marts 2017 

Sagnr. 126279 - S1702-2744 TEST 2017.01 STOP sat i forbindelse med flyt (LEV) 

Problem:  

Stop i aforb fortsætter med at være sat efter, at et tilflytterflow er kørt færdigt.  

Løsning:  

Flaget stop i aforb bliver fjernet. 

Sagnr. 126482 – Merge af SYNC data i ampop (LEV) 

Problem:  

Hvis stamdataopdateringer på ét målepunkt modtages, og synces til ampop i en anden 

rækkefølge end deres gyldighedsdatoer, vil den senest overførte overskrive evt. fremtidige 

ændringer med gamle værdier. 

Løsning:  

Når målepunktsstamdata overføres til ampop, er det kun ændrede attributter, der kopieres frem 

i tid. 

Sagnr. 126536 - Gen-eksekvering af lev.start-kuverter, der står til Afventer (LEV) 

Problem:  

Der er set eksempler ved kunder, at lev.start kuverten ikke er blevet udført, med den 

konsekvens, at mrolle og ampop ikke har fået opdateret leveranceperiode. 

Det kunne ske i fx Leverandørskift (BRS-001) og Leverandørskift med kort varsel (BRS-043), 

hvis målepunktet var nyt, da leverandørsskiftet blev igangsat. 

Løsning:  

Der er lavet rettelser til den procedure, som er indført i 2016.11, hvor en lev.start kuvert kan 

blive sat i "Afventer" status i stedet for at blive eksekveret som planlagt, hvis målepunktet ikke 

er tilsluttet.  

Vi oplevede, at der var situationer, hvor der ikke blev taget fat i kuverten igen, når målepunktet 

blev bragt i orden. Det er ved modtagelse af målepunktsstamdata for målepunktet, at lev.start 

skal gen-eksekveres. Det var fx ved Leverandørskift (BRS-001) og Leverandørskift med kort 

varsel (BRS-043), at man oplevede, at kuverterne ikke blev gen-eksekveret. Med denne rettelse 

vil lev.start kuverter, der er i vente-position blive gen-eksekveret - men selvfølgelig kun med 

succes, hvis målepunktet er tilsluttet. 

Sagnr. 126569 - Fejl ved sync af ampop til market (NET) 

Problem:  

Hvis effektgrænse ampere eller effektgrænse kW var sat til et decimaltal i aampafr, så hænger 

sync’en, og målepunktsstamdata vil ikke blive sync’et til markedet.  
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Løsning:  

Sync’en afrunder effektgrænse, hvis det er et decimaltal, til et heltal. Effektgrænse skal være 

heltal i markedet. 

Sagnr. 125624 - Fejlagtig flytning - håndtering af beskedtype D01 D33 (LEV) 

Problem:  

Rækkefølgen af modtagelsen af beskederne ved fejlagtige flytninger er ikke garanteret af 

Energinet.dk, og i nogle tilfælde kunne udførsel i markedsserver og sync’en resultere i, at mrolle 

og ampop havde forkerte leveranceperioder. Det kunne gå galt, hvis man i SonWin både agerer 

som nuværende og tidligere elleverandør. Ved genoptagelse af leverance kan man risikere at 

modtage stamdata på den genoptagede leverance inden den fejlagtige leverance er blevet 

annulleret. 

Løsning:  

Det er løst ved at lade mrolle afspejle korrekt hvad DataHub’en gør. Dvs. at hvis stamdata 

modtages på den genoptagede leverance, så fjernes stopdatoen, så der er to åbne leverancer. 

Når der senere modtages et stop pga. genoptag, så annulleres den fejlagtige leverance og 

mrolle har så igen en enkelt åben leverance. Sync'en rydder dog op i ampop, når den forrige 

leverance åbnes, så i ampop er der kun en åben leverance. Derfor laves der ikke sync, når den 

fejlagtige flytning annulleres, da ampop ellers vil fejle. 

Sagnr. 125955 - OPSAT på NETTO målere mangler (LEV) 

Problem:  

Oprettelse af NETTO målere på leverandørssiden kunne fejle, da sync’en ikke kunne lavet et 

opsat forbrug, hvis der havde været foretaget målerskifte på den fysiske måler, der før var 

tilknyttet E17, eller datoen for sidste forbrugsopgørelse afveg fra start datoen i den første 

periode i NETTO forbruget. 

Løsning:  

Sync af nettoforbrug er blevet tilrettet, således at inaktive målere med forbrug, der datomæssigt 

matcher nettoforbrugets startdato, også kommer i betragtning til OPSAT forbrug. Kan der ikke 

findes et passende forbrug (ud fra dato) på hverken aktive eller inaktive målere, indsættes altid 

som default et 0 som OPSAT i stedet for at lade syncen fejle nettoforbruget. 

Sagnr. 125908 - Efter genoptag leverance efter fejlagt.skift  S 1701-366 (LEV) 

Problem:  

Genoptagelse af leverance ved fejlagtigt leverandørsskifte kunne fejle, hvis der intet anlæg var 

på ampop i perioden op til datoen for genoptag. Det gjorde, at ampop ikke blev opdateret 

korrekt med pr.dato og leverandør GLN. 

Løsning:  

Ampop kan nu opdateres med leveranceforhold, hvis ampop intet anlæg har. 

Sagnr. 125030 - Sync fejler, hvis bchec er defineret forkert (for lang tekst) (LEV) 
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Problem:  

Hvis bchec med KODENAVN SWMARKET, og hhv. KODETYPEA = SKØNKODE og 

KODETYPEA = AFLKODE havde over 5 tegn, så ville sync’en fejle alle indlæsninger af stand 

og forbrug til atlv uden en hensigtsmæssig fejlkode, hvilket gjorde fejlsøgningen umulig. 

Løsning:  

Der bliver nu specifikt skrevet i mfejl, hvad der er sket, og hvilken bchec det er galt med. 
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Sagnr. 122233 - S 1609-271 Skift af målertype Akkumulerende til Salderende (NET) 

Problem:  

Sync’en satte altid målertype til Akkumulerende på netselskabssiden, når mmp skulle 

opdateres. Hvis brugeren tilrettede målertype på mmp, så ville målertype bliver rettet tilbage til 

Akkumulerende næste gang målepunktsstamdata for målepunktet blev opdateret i sync’en. 

Målertype findes ikke i Billing, men kan kun vedligeholdes på mmp. 

Løsning:  

Målertype bliver kun sat til Akkumulerende af sync’en, hvis målepunktet er fysisk, og ikke har en 

værdi i forvejen – ”Akkumulerende” er defaultværdi. Har målertype en værdi i forvejen, bliver 

denne ikke overskrevet. 

08. marts 2017 

Sagnr. 126652 - WEB032(b) Gamle afsluttede kontrakter åbnes på audeb 

Problem:  
Ved tilføjelse af kontrakter, hvor der er flere kontrakter angivet i samme XMLkald, blev 

kontrakter en gang i mellem genåbnet. 

Løsning:  

WEB032 og WEB032b er tilrettet således, at når man sender mere end 1 kontrakt afsted ad 

gangen i XML'en, og der er angivet en afslutningsdato på første kontrakt, afsluttes tidligere 

kontrakter ikke længere. 

14. marts 2017 

Sagnr. 126950 - Udbedring af kodefejl fra eboks refaktorering 

Problem: 

Forbindelsesproblem til DocuNote opstået efter sidste release i forbindelse med kodeændring. 

Løsning: 

Den databærende kode er rettet, så data fra konfigurationsfilen flyttes med. 

16. marts 2017 

Sagnr. 126860 - Aprodukt fejler ved tilknytning af installation 

Problem:  

Aprodukt fejler ved tilknytning af produkt. 

Løsning:  

Fejlen skyldtes, at koden ikke tog hensyn til feltet "Til dato", når feltet var blankt. 
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Sagsnr. 126848 - Bavedlpris kan ikke åbnes - Sonwin lukker ned 

Problem:  

Skærmbilledet bavedlpris ikke kan åbnes. Der kommer en fejlboks og Sonwin lukker ned. 

Løsning:  

En forkert parameter blev benyttet til at instantiere skærmbilledet, hvilket forhindrede, at 

skærmbilledet kunne loade. Parameteren er nu udskiftet med den rette type. 

22. marts 2017 

Sagnr. 127149 - Rollback af blank side på regning rettelse 

Problem:  

Der blev på sagsnr. 125700 - Blank side på regning, lavet en rettelse til at løse et problem 

omkring en blank side på nogle regninger. Rettelsen løste blank side problemet, men skabte 

samtidig en anden fejl, som gjorde, at aconto og opgørelse blev vist på samme side og ikke på 

hver sin side. 

Løsning:  

Rettelsen der blev lavet, er rullet tilbage. Og der arbejdes på en ny løsning til blank side 

problematikken. 
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8 Apendix 

8.1 Databaseændringer 

Når der opgraderes fra version 2017.02 til version 2017.03, 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 -> ATLFPRISD Index -> ATLFPRISDKEY2 Felt -> LINIENR <- medfører 
Reorganisering. 
* Tabel -> SWHostClientScript Index -> ClientScript_ActTime Felt -> ActionTime <- 
medfører Reorganisering. 
DROP INDEX Sonlinc.AFLOWLOCK.AFLOWLOCK_ID1 
DROP INDEX Sonlinc.ATILBLANK.ATILBLANKKEY2 
DROP INDEX Sonlinc.ATLFPRISD.ATLFPRISDKEY2 
DROP INDEX Sonlinc.SWHostClientScript.ClientScript_ActTime 
CREATE TABLE Sonlinc.ANMFLYTAUTOKONTR (INSTNR Float Null,KUNDETYPE Varchar(10) 
Null,AFREGNTYPE Varchar(5) Null,AUTOKONTRAKT Tinyint Null,FIRMANR Int Null) 
CREATE TABLE Sonlinc.ANMFLYTKONTR (INSTNR Float Null,KUNDETYPE Varchar(10) 
Null,KONTRAKT Varchar(15) Null,KONTRAKTNAVN Varchar(100) Null,FRADATO Datetime  
Null,TILDATO Datetime  Null,FIRMANR Int Null) 
ALTER TABLE Sonlinc.ANMFLYT ADD MOBILNR Varchar(30) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.InstallMpoint ADD CreatedManually Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.InstallMpointHist ADD CreatedManually Tinyint Null 
CREATE  INDEX AFLOWLOCK_ID1 ON Sonlinc.AFLOWLOCK (LOCKTOKEN,COMPANYID)  
CREATE UNIQUE  CLUSTERED INDEX ANMFLYTAUTOKONTRKEY1 ON Sonlinc.ANMFLYTAUTOKONTR 
(INSTNR,KUNDETYPE,FIRMANR)  
CREATE UNIQUE  CLUSTERED INDEX ANMFLYTKONTRKEY1 ON Sonlinc.ANMFLYTKONTR 
(INSTNR,KUNDETYPE,KONTRAKT,FRADATO,FIRMANR)  
CREATE  INDEX ATILBLANKKEY2 ON Sonlinc.ATILBLANK (PROJEKTNR,FIRMANR)  
CREATE  INDEX ATILBLANKKEY3 ON Sonlinc.ATILBLANK (REFERENCENR,FIRMANR)  
CREATE  INDEX ClientScript_ActTime ON Sonlinc.SWHostClientScript (ActionTime)  
CREATE UNIQUE  INDEX ATLFPRISDKEY2 ON Sonlinc.ATLFPRISD 
(TARIFNR,PRDATO,KODE,LINIENR,FIRMANR)  
go 
declare @CustomerOrigin sysname 
select @CustomerOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.Customer') and c.name ='Origin' 
if @CustomerOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.Customer drop ' + @CustomerOrigin) 
alter table SWMarket.Customer 
drop column Origin 
declare @CustomerHistOrigin sysname 
select @CustomerHistOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.CustomerHist') and c.name ='Origin' 
if @CustomerHistOrigin is not null 
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exec('alter table SWMarket.CustomerHist drop ' + @CustomerHistOrigin) 
alter table SWMarket.CustomerHist 
drop column Origin 
declare @ContactOrigin sysname 
select @ContactOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.Contact') and c.name ='Origin' 
if @ContactOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.Contact drop ' + @ContactOrigin) 
alter table SWMarket.Contact 
drop column Origin 
declare @ContactHistOrigin sysname 
select @ContactHistOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.ContactHist') and c.name ='Origin' 
if @ContactHistOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.ContactHist drop ' + @ContactHistOrigin) 
alter table SWMarket.ContactHist 
drop column Origin 
declare @MeteringPointOrigin sysname 
select @MeteringPointOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.MeteringPoint') and c.name ='Origin' 
if @MeteringPointOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.MeteringPoint drop ' + @MeteringPointOrigin) 
alter table SWMarket.MeteringPoint 
drop column Origin 
declare @MeteringPointHistOrigin sysname 
select @MeteringPointHistOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns 
c on s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and 
parent_obj= object_id('SWMarket.MeteringPointHist') and c.name ='Origin' 
if @MeteringPointHistOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.MeteringPointHist drop ' + @MeteringPointHistOrigin) 
alter table SWMarket.MeteringPointHist 
drop column Origin 
declare @PriceOrigin sysname 
select @PriceOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.Price') and c.name ='Origin' 
if @PriceOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.Price drop ' + @PriceOrigin) 
alter table SWMarket.Price 
drop column Origin 
declare @PriceHistOrigin sysname 
select @PriceHistOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.PriceHist') and c.name ='Origin' 
if @PriceHistOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.PriceHist drop ' + @PriceHistOrigin) 
alter table SWMarket.PriceHist 
drop column Origin 
declare @MeteringPointPriceOrigin sysname 
select @MeteringPointPriceOrigin=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns 
c on s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and 
parent_obj= object_id('SWMarket.MeteringPointPrice') and c.name ='Origin' 
if @MeteringPointPriceOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.MeteringPointPrice drop ' + @MeteringPointPriceOrigin) 
alter table SWMarket.MeteringPointPrice 
drop column Origin 
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declare @MeteringPointPriceHistOrigin sysname 
select @MeteringPointPriceHistOrigin=s.name from sys.sysobjects s join 
sys.syscolumns c on s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id 
and parent_obj= object_id('SWMarket.MeteringPointPriceHist') and c.name ='Origin' 
if @MeteringPointPriceHistOrigin is not null 
exec('alter table SWMarket.MeteringPointPriceHist drop ' + 
@MeteringPointPriceHistOrigin) 
alter table SWMarket.MeteringPointPriceHist 
drop column Origin 
go 
alter table SWMarket.MovingContact 
add MobileNo varchar(30) null 
alter table SWMarket.MovingContact 
add PNo varchar(10) null 
go 
alter table SWMarket.MeteringPoint 
drop column InternalInstallationId 
alter table SWMarket.MeteringPointHist 
drop column InternalInstallationId 
alter table SWMarket.Reconciliation 
drop column InternalInstallationId 
alter table SWMarket.ReconciliationHist 
drop column InternalInstallationId 
go 
alter table SWMarket.MeteringPointRole 
drop column PartyRoleId 
alter table SWMarket.MeteringPointRoleHist 
drop column PartyRoleId 
alter table SWMarket.MeteringPointRoleOccurrence 
drop column MeteringPointRoleId 
alter table SWMarket.MeteringPointRoleOccurrenceHist 
drop column MeteringPointRoleId 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column PartyId 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column PartyId 
declare @ContactId sysname 
select @ContactId=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.Contact') and c.name ='Id' 
if @ContactId is not null 
exec('alter table SWMarket.Contact drop ' + @ContactId) 
alter table SWMarket.Contact 
drop column Id 
declare @ContactHistId sysname 
select @ContactHistId=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.ContactHist') and c.name ='Id' 
if @ContactHistId is not null 
exec('alter table SWMarket.ContactHist drop ' + @ContactHistId) 
alter table SWMarket.ContactHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.ContactProposal 
drop column Id 
alter table SWMarket.ContactProposalHist 
drop column Id 
declare @CustomerId sysname 
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select @CustomerId=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.Customer') and c.name ='Id' 
if @CustomerId is not null 
exec('alter table SWMarket.Customer drop ' + @CustomerId) 
alter table SWMarket.Customer 
drop column Id 
declare @CustomerHistId sysname 
select @CustomerHistId=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.CustomerHist') and c.name ='Id' 
if @CustomerHistId is not null 
exec('alter table SWMarket.CustomerHist drop ' + @CustomerHistId) 
alter table SWMarket.CustomerHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.ErrorLog 
drop column Id 
alter table SWMarket.ErrorLogHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.HistoricalConsumption 
drop column Id 
alter table SWMarket.HistoricalConsumptionHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.LevFlow 
drop column Id 
alter table SWMarket.LevFlowHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.LoadProfile 
drop column Id 
alter table SWMarket.LoadProfileHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.ManualSync 
drop column Id 
alter table SWMarket.ManualSyncHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.MeteringPoint 
drop column Id 
alter table SWMarket.MeteringPointHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.MeteringPointRole 
drop column Id 
alter table SWMarket.MeteringPointRoleHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.MeteringPointRoleOccurrence 
drop column Id 
alter table SWMarket.MeteringPointRoleOccurrenceHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.MissingMeterReading 
drop column Id 
alter table SWMarket.MissingMeterReadingHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.NonContinuousMetering 
drop column Id 
alter table SWMarket.NonContinuousMeteringHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.NonContinuousMeteringProposal 
drop column Id 
alter table SWMarket.NonContinuousMeteringProposalHist 
drop column Id 
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alter table SWMarket.NotifyVolumesProposal 
drop column Id 
alter table SWMarket.NotifyVolumesProposalHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.Party 
drop column Id 
alter table SWMarket.PartyHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column Id 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column Id 
alter table SWMarket.ScheduledTask 
drop column Id 
alter table SWMarket.ServiceRequest 
drop column Id 
alter table SWMarket.ServiceRequestHist 
drop column Id 
declare @SettingId sysname 
select @SettingId=s.name from sys.sysobjects s join sys.syscolumns c on 
s.parent_obj = c.id where s.xtype = 'd' and c.cdefault = s.id and parent_obj= 
object_id('SWMarket.Setting') and c.name ='Id' 
if @SettingId is not null 
exec('alter table SWMarket.Setting drop ' + @SettingId) 
alter table SWMarket.Setting 
drop column Id 
alter table SWMarket.SettingHist 
drop column Id 
go 
create table SWMarket.MovingAutoContract 
( 
 [MovingId] [int] not null, 
 [SettlementType] [varchar](5) null, 
 [AutoContract] [bit] null, 
constraint PK_MovingAutoContract primary key clustered (MovingId asc), 
constraint FK_MovingAutoContract foreign key (MovingId) references 
SWMarket.Moving (Id) on delete cascade on update cascade 
); 
go 
create table SWMarket.MovingContract 
( 
 [MovingId] [int] not null, 
 [Contract] [varchar](15) not null, 
 [ContractName] [varchar](100) null, 
 [FromDate] [datetime] not null, 
 [ToDate] [datetime] null, 
constraint PK_MovingContract primary key clustered (MovingId asc, Contract asc, 
FromDate Asc), 
constraint FK_MovingContract foreign key (MovingId) references SWMarket.Moving 
(Id) on delete cascade on update cascade 
); 
go 
alter table SWMarket.MovingSupplyType alter column MeterReadingDate datetime2(7) 
null; 
alter table SWMarket.MovingSupplyType alter column NotificationDate datetime2(7) 
null; 
go 
create table SWMarket.PartyRoleDetail 
( 



 

35/38 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.03.docx 

Sag: 126687 

 [RowId] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, 
 [ChangedDate] [datetime2](7) NOT NULL, 
 [ChangedBy] [varchar](40) NOT NULL, 
   [FromDate] [datetime2](7) NOT NULL, 
   [InActive] bit NOT NULL, 
   [OwnRole] bit NOT NULL, 
 [ActiveDefNumbers] [varchar](100) NULL, 
 [InactiveDefNumbers] [varchar](100) NULL, 
 [SupplyObligation] [varchar](100) NULL, 
 [InstallationPointType] [int] NOT NULL, 
 [SettlementMethodRole] [int] NOT NULL DEFAULT 0, 
   [SupplyObligationGridAccess] bit NOT NULL DEFAULT 0, 
 [DefaultMeterReadingOccurrence] [int] NULL DEFAULT 0, 
 [PartyRoleRowId] [int] NOT NULL, 
constraint FK_PartyRoleDetail foreign key (PartyRoleRowId) references 
SWMarket.PartyRole (RowId) on delete cascade on update cascade 
); 
insert into SWMarket.PartyRoleDetail  
 (ChangedDate, ChangedBy, FromDate, InActive, OwnRole, 
ActiveDefNumbers, InactiveDefNumbers, SupplyObligation, installationPointType, 
SettlementMethodRole, SupplyObligationGridAccess, 
 DefaultMeterReadingOccurrence, PartyRoleRowId) 
select 
 GETDATE(), 'SonReorg', '2000-01-01', pr.InActive, pr.OwnRole, 
pr.ActiveDefNumbers, pr.InactiveDefNumbers, pr.SupplyObligation, 
pr.InstallationPointType, pr.SettlementMethodRole, pr.SupplyObligationGridAccess, 
 pr.DefaultMeterReadingOccurrence, pr.RowId 
from 
 SWMarket.PartyRole pr 
go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRoleDetail 
ADD CONSTRAINT AK_PartyRoleDetail UNIQUE (PartyRoleRowId, FromDate); 
go 
create table SWMarket.PartyRoleDetailHist 
( 
 [RowId] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ChangedDate] [datetime2](7) NOT NULL, 
 [ChangedBy] [varchar](40) NOT NULL, 
   [FromDate] [datetime2](7) NOT NULL, 
   [InActive] bit NOT NULL, 
   [OwnRole] bit NOT NULL, 
 [ActiveDefNumbers] [varchar](100) NULL, 
 [InactiveDefNumbers] [varchar](100) NULL, 
 [SupplyObligation] [varchar](100) NULL, 
 [InstallationPointType] [int] NOT NULL, 
 [SettlementMethodRole] [int] NOT NULL DEFAULT 0, 
   [SupplyObligationGridAccess] bit NOT NULL DEFAULT 0, 
 [DefaultMeterReadingOccurrence] [int] NULL DEFAULT 0, 
 [PartyRoleRowId] [int] NULL 
); 
insert into SWMarket.PartyRoleDetailHist  
 (ChangedDate, ChangedBy, FromDate, InActive, OwnRole, 
ActiveDefNumbers, InactiveDefNumbers, SupplyObligation, installationPointType, 
SettlementMethodRole, SupplyObligationGridAccess, 
 DefaultMeterReadingOccurrence, PartyRoleRowId) 
select 
 GETDATE(), 'SonReorg', '2000-01-01', pr.InActive, pr.OwnRole, 
pr.ActiveDefNumbers, pr.InactiveDefNumbers, pr.SupplyObligation, 
pr.InstallationPointType, pr.SettlementMethodRole, pr.SupplyObligationGridAccess, 
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 pr.DefaultMeterReadingOccurrence, pr.RowId 
from 
 SWMarket.PartyRoleHist pr 
go 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column OwnRole 
go 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column InActive 
go 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column ActiveDefNumbers 
go 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column InactiveDefNumbers 
go 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column SupplyObligation 
go 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column InstallationPointType 
go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRole DROP CONSTRAINT DF__PartyRole__Settl__71CE2128 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column SettlementMethodRole 
go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRole DROP CONSTRAINT DF__PartyRole__Suppl__73B6699A 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column SupplyObligationGridAccess 
go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRole DROP CONSTRAINT DF__PartyRole__Defau__45DA9051 
alter table SWMarket.PartyRole 
drop column DefaultMeterReadingOccurrence 
go 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column OwnRole 
go 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column InActive 
go 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column ActiveDefNumbers 
go 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column InactiveDefNumbers 
go 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column SupplyObligation 
go 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column InstallationPointType 
go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRoleHist DROP CONSTRAINT DF__PartyRole__Settl__72C24561 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column SettlementMethodRole 
go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRoleHist DROP CONSTRAINT DF__PartyRole__Suppl__74AA8DD3 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column SupplyObligationGridAccess 
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go 
ALTER TABLE SWMarket.PartyRoleHist DROP CONSTRAINT DF__PartyRole__Defau__46CEB48A 
alter table SWMarket.PartyRoleHist 
drop column DefaultMeterReadingOccurrence 
go 
declare @potentialsRowIds table (RowId int); 
 
-- find duplicates 
with duplicates (MeteringPointId, CompanyId, PartyRoleRowId) 
as 
( 
SELECT MeteringPointId=r.MeteringPointId, CompanyId=r.CompanyId, 
PartyRoleRowId=r.PartyRoleRowId 
FROM SWMarket.MeteringPointRole r 
join SWMarket.PartyRole pr 
on pr.rowid = r.partyrolerowid 
GROUP BY 
r.MeteringPointId, r.CompanyId, r.PartyRoleRowId 
HAVING COUNT(*) > 1 
) 
-- extract duplicates rowids 
insert into @potentialsRowIds 
select RowId from SWMarket.MeteringPointRole r 
join duplicates d 
on d.CompanyId=r.CompanyId 
and d.MeteringPointId=r.MeteringPointId 
and d.PartyRoleRowId=r.PartyRoleRowId; 
 
-- move occurrence to one MeteringPointRole foreach MeteringPointId 
with roles (CompanyId, MeteringPointId) 
as 
( 
select CompanyId, MeteringPointId 
from SWMarket.MeteringPointRole r 
join @potentialsRowIds p 
on p.RowId=r.RowId 
) 
update o 
set o.MeteringPointRoleRowId = (select top 1 RowId from 
swmarket.MeteringPointRole r1 where r1.CompanyId=rol.CompanyId and 
r1.MeteringPointId=rol.MeteringPointId order by RowId desc) 
from SWMarket.MeteringPointRoleOccurrence o 
join SWMarket.MeteringPointRole r 
on o.MeteringPointRoleRowId=r.RowId 
join roles rol 
on rol.CompanyId=r.CompanyId 
and rol.MeteringPointId=r.MeteringPointId 
where r.RowId <> (select top 1 RowId from swmarket.MeteringPointRole r1 where 
r1.CompanyId=rol.CompanyId and r1.MeteringPointId=rol.MeteringPointId order by 
RowId desc); 
 
-- remove duplicate from occurrences 
with occurrenceIds (RowId) 
as 
( 
select o.RowId  
from SWMarket.MeteringPointRoleOccurrence o  
join SWMarket.MeteringPointRole r 
on r.RowId=o.MeteringPointRoleRowId 
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join @potentialsRowIds p  
on p.RowId=r.RowId 
) 
delete o 
from SWMarket.MeteringPointRoleOccurrence o 
join occurrenceIds oid 
on o.RowId=oid.RowId 
left join SWMarket.MeteringPointRoleOccurrence o2 
on o.MeteringPointRoleRowId=o2.MeteringPointRoleRowId 
and ISNULL(o.FromDate, '1900-01-01')=ISNULL(o2.FromDate, '1900-01-01') 
and ISNULL(o.ToDate, '1900-01-01')=ISNULL(o2.ToDate, '1900-01-01') 
and o.RowId<o2.RowId 
where o2.MeteringPointRoleRowId is not null; 
 
 
-- find those without occurrence 
with obsoleMpRole (RowId) 
as 
( 
select r.RowId from swmarket.meteringPointRole r 
join @potentialsRowIds p 
on p.RowId=r.RowId 
left join swmarket.MeteringPointRoleOccurrence o 
on o.meteringpointrolerowid=r.rowid 
where o.MeteringPointRoleRowId is null 
) 
-- remove roles with no occurrences 
delete from swmarket.MeteringPointRole where RowId in (select RowId from 
obsoleMpRole) 
 


