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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 2017.03 til og med release 2017.04. 

2 Erfa-opgaver og andre nyudviklingsopgaver 

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

Sagsnr. 127671 – Aandr 

Der ændres på aandr således, at der i regningstermin kan indtastes 3 både i udsøgning og til 

ændring. 3 anvendes til tvungen aconto - regning for denne måned vil altid blive en 

acontoregning. 

Sagsnr. 114711 – Agirr med SWIR 

For de selskaber, som har implementeret SWIR, sker der ændringer i agirr. Skulle der være 

renderet flere versioner, kan de ses enkeltvis i agirr. Det er højeste versionsnr som medtages til 

rapporterne, og ses via XMLBasis. 

Faktura markeres med dato, når rapporterne rafr07, rafr69 og rafr173 har medtaget faktura til 

debitor. Hvis faktura er markeret som afsendt med dato, kan faktura via agirr ikke gendannes. 

Der gives mulighed for at tilkøbe ”multi-rendering”.  

Det er SWIE, afregningsmotoren, der markerer, om faktura med forsyningsarten el skal dannes 

i simpelt eller specificeret layout (format). Hvis der skal ændres i format, skal faktura altså 

krediteres og beregnes på ny med ændret format. 

Når en debitor er opsat med simpelt layout for el, dannes der to PDF til databasen, en faktura i 

simpelt layout, og en specifikation i specificeret layout. Begge PDF kan ses i agirr. Ellers 

dannes en faktura i specificeret layout. 
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Debitor modtager faktura i et simpelt layout, og kan så selv hente faktura i specificeret layout via 

selvbetjening, eller debitor modtager faktura i specificeret layout.  

Der vil, ud over funktionaliteten som medfølger, også skulle ske ændringer til layout og 

selvbetjening, som der skal bestilles udvikling til. 

Kontakt Tim Janum, tja@sonlinc.dk for pris og mere information. 

 

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. 124612 - S1612-2262 Sync fra atlv til mforbtaller tager ikke ældste først (NET) 

Problem:  

Vi ser jævnligt situationer, hvor der lægges flere aflæsninger ind på atlv med forskellig dato. Når 

de godkendes via rafr10, bliver den 1. periode glemt, så det er til datoen fra den sidste der 

bliver vist på mforbtaller og sendt. Den 1. periode bliver således ikke sendt. 

Løsning:  

Markeds sync er tilrettet, således at den tage den ældste aflæsning først ud fra edb-datoen. 

Oprydning:  

Ingen oprydning nødvendig. Indtil version 2017.04 pålægges, skal der følges op på disse 

aflæsninger manuelt via mhullerlog eller syncfejl i mfejl. 

 

Sagsnr. 125493 - S1701-2770 Produktion Opdatering af mkunde ved annullering (LEV) 

Problem:  

Når vi annullerer en flytning, så retter mkunde sig ikke korrekt til tidligere forbruger, men bliver 

på den annulleret tilflyttet kunde, det resulterer i, at når vi skal lave en ny tilflytning på den 

korrekte dato af samme kunde, så fejler den. 

Løsning:  

Løsningen påkrævede, at der blev indført eventToken på Customer- og Contact-tabellerne, for 

at kunne bogføre historikken korrekt. Dette var nødvendigt, for at kunne rulle kundestamdata 

tilbage på mkunde-vinduet, såfremt en annullering af leverance medfører, at et tidligere 

leveranceforhold genoptages. Løsningen påvirker BRS-009. 

Oprydning:  

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

har hovedsagsnr. 126789, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 

 

mailto:tja@sonlinc.dk
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Sagsnr. 125675 - "Der skal være angivet en tilslutningsstatus, når 

nettoafregningsgruppen er forskellig fra 0" (LEV) 

Problem:  

Når sync'en opdaterer ampop på leverandørsiden med målepunktsstamdata, så kan den fejle 

på nettoafregnede anlæg, hvis de initiel har været et forbrugsmålepunkt. 

Fejlteksten var før 2017.01: "Der skal være angivet en tilslutningsstatus, når 

nettoafregningsgruppen er forskellig fra 0". 

Fejlteksten er fra og med 2017.01: "Der skal være angivet en tilslutningstype på ampop på 

parent 5713131xxx (pr.dato 2016-04-01), når nettoafregningsgruppen er forskellig fra 0". 

Fejlen er, at ampop tager alt ud fra hele tidslinjen, og burde kun kigge på den som er 

aktiv/gældende på datoen for opdateringen. 

Løsning:  

Der er lavet en filtrering i simpleparse, som skal sikre, at det er den aktuelle ampop, der har 

focus og ikke bare den første. 

Oprydning:  

Disse fejl findes løbende via målepunktsstruktur-fejlrapporterne, og vil blive ryddet op via 

Taskforce arbejdet. 

 

Sagsnr. 126168 + 126993 - Der ændres på prdato i tilflytningsflow, hvis tilslutningsstatus 

= ”nyoprettet”, så den bliver lig datoen for tilslutningen (LEV) 

Problem:  

Sagsnr 117111 skal rulles tilbage. Markedsserveren stopper mrolle-opdateringen ved tilflytning 

og/eller leverandørsskifte, hvis målepunktet er tilslutningsstatus = ”nyoprettet”, og venter med at 

indsætte leverandørforholdet til datoen for tilslutningsstatus = ”tilsluttet”. Det må den ikke - 

startkuverten skal eksekveres som ved alle andre tilslutningstyper på datoen for leverancestart, 

selvom tilslutningsstatus = ”nyoprettet” fortsat, da konsistenskontrollen ellers fejler. 

Løsning:  

Koderettelser er "rullet tilbage" således, at startkuvert eksekveres ved modtagelse af tilflytning 

og eller leverandørskifte uanset tilslutningsstatus for målepunktet. 

Dermed opdateres mrolle med leverance ifølge occurrence på flow. 

Der ændres ikke længere på occurrence for leverancen (tidligere blev occurrence opdateret 

med modtagelses- og udførselsdato på målepunktsstamdatabeskeden - hvis status var 

tilsluttet). 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet angående central oprydning på denne problemstilling via taskforcet. 

Oprydning sker på sagsnr 127572 efter der er opgraderet til 2017.04. Hvis ikke I kan vente, kan 

I selv finde disse mrolle rækker med forkerte pr. datoer via konsistenskontrollen og rette de 

forkerte pr. datoer op direkte på mrolle. 
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Sagsnr. 126697 + 126036 - Aktiv leverance ampop - På flytning tilbage i tid (LEV) 

Problem:  

Vi har konstateret, at ampop kommer til at stå forkert (med aktiv leverance), hvis vi først har 

modtaget en stamdata besked (E07 E32) med en senere PRDATO og så efterfølgende 

modtager et STOP bagud i tid. 

Løsning:  

Der har været en fejl i ampop, som var, at når der blev lavet en opdatering af tidslinjen, der 

ændrede GLN-nummeret på en tidligere pr. dato end nyeste pr. dato i ampop, så blev dette 

GLN-nummer ikke opdateret på pr. datoen længere fremme på tidslinjen, og dermed blev 

leveranceforholdet ikke videreført på nyere records. 

Denne fejl er nu rettet. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet angående central oprydning på denne problemstilling via taskforcet. 

Oprydning sker på sagsnr 128072 efter der er opgraderet til 2017.04.  

 

Sagsnr. 126506 - S1702-3642 Ampop ny recod efter levstop (LEV) 

Problem:  

Vi oplever, at når der kommer en tilflytning fra en anden leverandør, så sætter den en korrekt 

slutdato på ampop - tidligere record, og danner en ny med intet anlæg, men nogle gange retter 

den så ikke de efterfølgende ampop records til, som egentlig også burde stå med – intet anlæg. 

Løsning:  

Sagen er løst. Ampop tog ikke højde for, at der kunne findes efterfølgende ampop records, når 

leverancen skal ophøre. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet angående central oprydning på denne problemstilling via taskforcet. 

Oprydning sker på sagsnr 128073 efter der er opgraderet til 2017.04. 

 

Sagsnr. 126291 - Annullering af aflæsning (LEV) 

Problem:  

DataHub’en kan godt finde på at sende annulleringer af aflæsninger, selvom det ikke bør kunne 

forekommer jvf. forskrifterne. Energinet.dk siger det opstår, når der køres oprydninger ifm. 

hullerlogs osv. Annulleringen kommer ikke fra netselskabet, og skal ikke bruges til noget. 

Løsning:  

Market Server vil fremover ignorerer en annullering på BRS-019. Indtil annullering af BRS-019 

(stande) indføres i markedsreglerne, giver det ikke mening at indlæse i handel. 

Oprydning:  

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

har hovedsagsnr. 126791, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 
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Sagsnr. 127306 - Efterløb på 126308 (S 1702-117) - manglende balanceansvar (LEV) 

Der er lavet en fejlrettelse til sagsnr. 126308. Eksekvering af start-kuverter skal også 

eksekveres korrekt, i tilfælde, hvor balanceansvarlig information mangler. Hvis information 

mangler, så køres behandling videre, efter der er lagt en fejlbesked i ErrorLog. Ændring 

påvirker BRS-002. 

Oprydning:  

I vil blive kontaktet angående central oprydning på denne problemstilling via taskforcet. 

Oprydning sker på sagsnr. 128074, efter der er opgraderet til 2017.04. 

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. 125978 - S 1702-086 BRS-044 og fejl i sync af pristilknytninger (LEV) 

Problem:  

Hvis BRS-044 modtages, og der samtidig kommer pristilknytninger, fejler disse. 

Løsning:  

De fejlende tilknytninger bliver automatisk forsøgt genindlæst senere, og vil komme ind, så 

snart ampop er på plads for målepunktet. Denne funktionalitet er allerede i systemet, og der er 

derfor ikke behov for at ændre noget. Sagen lukkes uden koderettelser. 

Oprydning:  

Oprydning ikke nødvendig, da der allerede er automatisk gensync. Opfølgning skal ske via de 

almindelige DGF-opfølgningslogs. 

 

Sagsnr. 126362 - Ampop/sync håndterer ikke nedlæggelse af D14 korrekt (LEV) 

Problem:  

Ampop/sync håndterer ikke nedlæggelse af D14 korrekt. Der skiftes ikke mptype - se mail. 

Løsning:  

Det var ikke muligt at genskabe fejlen. 

Oprydning:  

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

har hovedsagsnr. 126779, og kan ses i projektplanen udmeldt i informationsbrevet pr. 10. marts 

2017. 
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Sagsnr. 126487 - Mrolle findes, men ampop er ikke oprettet – tilbagevender (LEV) 

Problem:  

Ampop facaden kræver, at der ligger en ampop, og at den ikke har MpType 0 – dette gør, at der 

i nogen tilfælde ikke oprettes en ampop på tilbagevendere, hvis den har ligget forkert i ampop 

indtil den nye leverance pga. konvertering. 

Løsning:  

Problemet er løst på sagsnr. 125908 i version 2017.03. Sagen lukkes. 

Oprydning:  

Disse fejl findes løbende via målepunktsstruktur-fejlrapporterne, og vil blive ryddet op via 

taskforce arbejdet. 

 

Sagsnr. 124581 - Målerskift kommer ikke altid ind i handelsselskabet (LEV) 

Problem:  

Vi har en række tilfælde, hvor målerskift ikke kommer over i handelsselskabet. I nedenstående 

eksempel, har vi lavet et målerskift, som har grønt flow samt afsluttet flow i DH og net. 

Løsning:  

Årsagen er, at der ved leverandøren modtages to forskellige beskeder samtidig, hhv. en BRS-

006 og en BRS-014. 006 modtages marginalt før 014, og denne påvirker, at der opdateres, 

hvorved målernummeret (MeterIdentification) ændres til nyt id. Situationen vil ikke kunnet opstå 

i fremtiden, da der allerede er lavet tiltag for at udbedre en sådan fejl. Dette er gjort på sagerne: 

 115712 - Flow afventer ved multiple BRS forsendelser. 

 125293 - Skift af måler tvinges ved BRS014. 

Oprydning:  

Tilgang til oprydning blev udmeldt i version 2017.03. 

  

Sagsnr. 123846 - Stamdata ødelægger ampop og andet (LEV) 

Problem:  

Vi oplever ofte, at ampop bliver ændret, når vi modtager stamdata. Ofte sletter den GLN-nr, 

hvilket betyder, at vi senere ikke kan afregne. Nu har jeg også oplevet, at en installation tror, 

den stopper pr. 2016-10-04 pga. nogle stamdata den har modtaget. Jeg har vedhæftet 

skærmprint fra inst: 12414, hvor I kan se, at aforb får en fraflyt dato og at ampop er ændret. 

Løsning:  

Problemet der blev oplevet skyldtes datafejl. Der er migreret en mrolle med start 2012-12-15, og 

der er indsat en ny mrolle af markedsserver med start 2016-12-15. Det gør, at der er 2 aktive 

mrolle (hvilket der ikke må være).  

Da E44/E01 kommer ind, så stopper den første mrolle (2012-12-15) og ikke den anden, og 

derfor vil mrolle se forkert ud. Det der sync’es til ampop, bliver dermed også forkert. 
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Oprydning:  

Oprydning ikke nødvendigt. Oprydning på flere samtidige aktive leverandører i mrolle, har været 

gennemført. 

 

3.2 Område (3) Valideringer / Hjælp til selvhjælp 

 

Sagsnr. 126869 - Tidsfristvalidering mod mregler: rafr120 (NET) 

Rafr120 afviser måleropgaver, hvis pr.dato ikke overholder markedsregler som angivet i 

mregler.  Bruger kan styre aflæsningsdato for opgaven ved at angive den i bestillingsbilledet - 

dette sidste er i princippet eksisterende funktionalitet, men en fejl i en tidligere tilpasning til 

Engrosmodellen havde gjort, at det ikke længere virkede for elmålere. Denne fejl er nu rettet 

sammen med indførsel af tidsfristvalidering. 

Ændringerne er indarbejdet i F1-hjælpen for rafr120. 

Der valideres på følgende BRS’er: 

 BRS-008: Ved oprettelse af måler på nyoprettet målepunkt, som ikke har  

 haft måler før (dvs. når der skiftes fra nyoprettet => tilsluttet i  

 tilslutningsstatus) 

 BRS-014:  Ved skift af måler 

 BRS-014:  Ved skift til/fra nettoafregning 

Oprydning:  

Oprydning ikke aktuel. 

 

Sagsnr. 126870 - Tidsfristvalidering mod mregler: amalo (NET)  

Amalo giver nu en advarsel, hvis måleropgavens pr.dato ikke overholder markedsregler som 

angivet i mregler. Bruger kan vælge at fortsætte alligevel. Advarsel om manglende leverandør 

ved opsæt måler, håndteres på samme måde. Ændringerne er indarbejdet i F1-hjælpen for 

amalo. 

Der valideres på følgende BRS’er: 

 BRS-008:  Ved oprettelse af måler på nyoprettet målepunkt, som ikke har haft måler  

 før (dvs. når der skiftes fra nyoprettet => tilsluttet i tilslutningsstatus) 

 BRS-014: Ved skift af måler 

 BRS-014:  Ved skift til/fra nettoafregning 

Oprydning:  

Oprydning ikke aktuel. 
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Sagsnr. 126760 + 126761 + 126762 + 126763 + 126764 - Validering af enkelte installationer 

(LEV / NET) 

Første dellevering af valideringsopgaven er nu leveret. 

I 2017.05 leveres næste del, bestående af mulighed for at schedulere og igangsætte validering 

af alle installationer – herunder implementering af nuværende statistik-rapport (RS) i et nyt 

skærmbillede i SonWin. 

Første dellevering som er leveret her i 2017.04, består af: 

1) Validering på 23 valideringspunkter for installationen (LEV) 

2) Visning af status på validering via rød/grøn ikon på ainst, amal, atlv, ampop og amalo 

(LEV) 

3) Popup-skærmbillede der viser status over installationsvalidering pr. installation (LEV) 

4) Knap til gensync på mmp til A-skærmbilleder (LEV) 

5) Editering af målernr og tlvnr på ampop (LEV / NET) 

Ad 1-3): 

Nedestående er kun relevant for leverandører. 

Når ainst, amal, atlv, ampop og amalo åbnes, gennemføres der bagved som en del af 

udsøgningen datatjek på 23 forudbestemte valideringspunkter relateret til målepuntsstruktur, 

målere og leverandørforhold. 

Valideringen, der fortages, eksekveres på 10-20 ms i intern test, og sker samtidig med 

udsøgningen. Tiden er afhængig af performance på SQL servere, applikationsserveren, klienten 

osv., men valideringen bør stadig foregå så hurtigt, at I ikke oplever en performance 

nedsættelse, når I navigerer i skærmbillederne. 

Når udsøgningen og valideringen er udført i skærmbillederne, vises status for installationen, på 

et ikon, der enten viser om installationen har gennemført alle valideringer uden fejl, eller om der 

er en eller flere fejl imellem. 

Valideringerne og ikonet vises kun i firmaer, hvor rollen ifølge mparti er leverandør (dvs. mindst 

et leverandør GLN nr. har hak i egen rolle). 

Når validering er ved at blive foretaget, ser ikonet ud som følger: 

 

Når valideringen er gennemført, og der ikke er fundet fejl i nogen af de 23 valideringspunkter, 

ser ikonet ud som følger: 
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Hvis en eller flere af de 23 valideringspunkter fejler, ser ikonet ud som følger: 

 

 

Som opfølgning på hvilke af de 23 valideringer der er fejlet, trykkes på advarselsikonet, og dette 

skærmbillede fremkommer: 
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På en installation uden fejl, vil pop-up’en ved tryk på det grønne hak, se ud som følger: 
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Der kan åbnes flere valideringsskærmbilleder samtidig. De åbnes i særskilt applikation (ligesom 

rafr’erne). 
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Vi har opdaget tre aktuelle problemstillinger, efter codefreeze, der er vurderet for små til at blive 

rettet til i 2017.04. De medtages i 2017.05 eller 2017.06 i stedet: 

 Der er valideringsikoner på andre forsyningsarter end el, selvom det ikke er relevant for 

dem, hvis Engrosmodellicensen er sat i det aktuelle firmanr (ved multiforsyning). 

 Hvis man bruger piletasterne, når man skifter mellem installationer, valideres den nye 

installation, der er udsøgt ikke – det kræver, at man først trykker på ”udsøg”. 

 

Ad 4):  

Af hensyn til mulighed for fejlopretning på installationer, hvor A-skærmbillederne er ude af sync 

med m-skærmbillederne, er der lavet mulighed for gensync fra mmp.  

Ved tryk på knappen synkroniseres alle aktive (dvs. ikke de gråtonede) mmp records til ampop, 

ainst, amal, atlv mv. i kronologisk rækkefølge. Dette medfører ikke oprettelse af målere mv., 

men sikre, at data genoprettes, hvis fx tilslutningsstatus, afregningsform mv. står forkert, eller 

oprettelse af et child der helt mangler (husk hvis der er flere af samme MP-type - fx flere 

D07’ere - på samme installation, skal de oprettes via Excel-indlæsning til ampop, før gensync).  

 

Der er 3 vigtige opmærksomhedspunkter: 

 Der skal trykkes på gensync på hvert målepunkt, der ønskes gensync’et. Der 

gensync’es ikke automatisk på en helt struktur af gangen. 

 Det er kun de informationer der findes på mmp, der gensync’es. Knappen kan altså ikke 

bruges til at rette op på leverandørforholdet på ampop. Dette skal være korrekt, hvis 

knappen bruges (eller det skal rettes op via SQL / rePop). 

 Gensync retter ikke op på målere. 

Ad 5): 

Nedenstående er relevant for både netselskaber og leverandører. 

Af hensyn til mulighed for fejlopretning på målerhenvisningen på ampop, er der åbent for 

mulighed for at skrive i felterne ”målernr” og ”tlvnr” på ampop. Måler/tælleværkshenvisningen 

opdateres, ved at indtaste det måler og/eller tælleværk der skal peges på, i stedet for det 

eksisterende og tryk pil ned. Når et felt forlades, valideres på, at den måler og det tælleværk der 

ønskes opdateret til, eksisterer. 
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Det vil se sådan her ud, hvis der piles væk fra felterne, når den måler/tælleværks-henvisning 

der forsøges gemmes, ikke eksisterer: 

 

Når der indtastes et måler- og tælleværksnr., der eksisterer, og trykkes ud af feltet, vil det se ud 

som nedenfor. Der sker en automatisk opdatering af målepunktsID’et (EAN) på tælleværket, så 

det målepunktsID der står på ampop på linjen, automatisk overføres til det tælleværk, der peges 

på. 

 

Oprydning:  

Oprydning ikke aktuel. 

 

3.3 Område (4) Korrektioner  

 

Sagsnr. 126563 - Småfejl i UI abehkor (LEV) 

Følgende tilpasninger er lavet til abehkor: 

 Dobbeltklik i kollonnen på installationsnr, målernr, og tælleværksnr åbner hhv. ainst, 

amal og atlv. 

 CTRL-A justerer nu kollonnernes bredde. 

 Der kan nu tastes flere tegn i feltet ”bemærkning” end tidligere. 

 Visning og filtrering på forsyningsart. 

 Kundestatus og fraflytningsdato tilføjet. 

 Statuskollonne vises som tekst. 

 SWCOUNT er fjernet fra grid-visningen. 



 

16/62 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.04.docx 

Sag: 126687 

 Filtrering på ”Ikke behandlet”, ”Ikke afregnet” viser nu kun dem, der ikke har seneste 

korrektion behandlet. 

 

Oprydning:  

Oprydning ikke aktuel. 

 

Sagsnr. 126572 - Korrektionshåndtering i integration Market Sync - D06/D07 (LEV) 

Problem:  

Rene stand aflæsninger skal ikke håndteres i abehkor (D06, D07). De skal markeres ”Ikke 

beregnes” af sync-motoren, så de ikke behøver at blive manuelt behandlet i abehkor. 

Løsning:  

Aflæsninger vil fremover blive markeret til ikke at blive beregnet af sync motoren, såfremt disse 

opfylder følgende krav: 

 Forbrug = NULL eller 0 

 Beskedtype = E66 D19 

Oprydning:  

Der foretages ikke central oprydning. I skal selv sørge for at markere disse manuelt, 

efterhånden som i gennemgår korrektionerne. 

 

Sagsnr. 123838 - Abehkor visning giver ingen mening (LEV) 

Problem:  

Ved søgning på abehkor på ikke behandlede og ikke afregnede korrektioner viser søgeresultat 

også ”Afregnede”-linjer. Det mener jeg er en fejl, som ønskes rettet, da det giver et dårligt 

overblik over korrektioner, som skal behandles. 
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Løsning:  

I nogle situationer blev status "Afregnet" vist fejlagtigt. Filteringen på ”Afregning” fungerede 

heller ikke i alle tilfælde. Begge problemer er nu rettet. 

Oprydning:  

Oprydning ikke aktuel 

 

3.4 Område (5) Konsistens 

Ingen leverancer på dette område i 2017.04. 

3.5 Område (6) Pristilknytninger 

 

Sagsnr. 126195 - Ensretning af håndtering af pristilkn. - Annullering (NET) 

Netselskabet kan nu annullere knæk på tidslinjer for aktuelle prisID’er på aktuelle 

målepunktsID’er på mmppris. Dvs., at netselskabet kan annullere et stop, eller helt annullere 

oprettelsen af en pristilknytning (dog under forudsætning af at tidsfristerne herfor er overfyldt). 

Annullering af start, stop og ændringer på pristilknytninger, gøres ved at markere rækken og 

trykke på ”delete”.  

Baggrundsviden om pristilknytninger: 

Generelt kan man sige om abonnementer, gebyrer og tariffer, at de skal ses på en tidslinje, hvor 

der over tid kan ske oprettelse/ændringer og ophør af PrisID’en.  

Det samme princip gælder for pristilknytninger, hvor der ligeledes over tid kan laves tilknytning 

til et målepunkt, ændring til pristilknytningen eller ophør af tilknytningen. Hver gang der sker en 

start, ændring eller stop på en pristilknytning, medfører det et ”knæk” på tidslinjen for den 

aktuelle pristilknytning på det aktuelle målepunktsID i DataHub’en - det knæk der laves på 

tidslinjen forsvinder aldrig igen, selvom den handling der skete på det aktuelle tidspunkt, 

muligvis bliver annulleret/ophævet senere. 

Følgende ændringer er lavet til pristilknytninger for at understøtte dette tidslinje princip, samt at 

imødekomme nogen af de tidligere oplevet fejl på håndtering af pristilknytninger og kontrakter: 

Korrektion af startdato eller ophævning af pristilknytningen: 

Hvis tidligste gyldighedsdato markeres, og der trykkes delete, svarer det til en reel annullering 

af denne startdato. For at sikre, at startdatoen slettes i DataHub’en, sendes et stop = 

gyldighedsdato på starten, hvis tidsfristen er overholdt. Dette medfører, at pristilknytningen på 

denne gyldighedsdato annulleres i SonWin og i DataHub’en, men hvis der er registeret senere 

knæk på tidslinjen for pristilknytningen, sker der ikke noget ved disse.  

For at imødekomme tilfælde, hvor man er interesseret i helt at ophæve, at prisen skal tilknyttes 

målepunktet, skal man tage stilling til om fremtidige knæk på tidslinjen også skal 

ophæves/annulleres. Hvis der svares ja hertil, sker en automatisk annullering af alle fremtidige 

gyldighedsdatoer på pristilknytningerne på det aktuelle målepunkt, hvilket automatisk medfører, 

at pristilknytningen fjernes fra målepunktet i DataHub’en. 
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Eksempel 1:  

I dette eksempel ønskes en pristilknytning helt ophævet. Der ligger ingen fremtidige ændringer 

eller stop. Tidslinjen for pristilknytningen ser ud som følger: 

 

Der trykkes delete på mmppris på denne record. Dette medfører, en afsendelse af stop på 

samme pr. dato som gyldighedsdatoen på den linje der trykkes delete på. Dette medfører, at 

tidslinjen i SonWin og i DataHub’en vil se ud som følger: 

 

 

Eksempel 2: 

I dette eksempel ønskes pristilknytningen helt ophævet på målepunktet. Der ligger en start og to 

ændringer. Pristilknytningen er fortsat aktiv (ingen stop).  
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Da hele pristilknytningen ønskes helt fjernet fra målepunktet, skal der trykkes delete på 

mmppris på alle tre records. Dette medfører en afsendelse af stop på samme pr. dato som 

gyldighedsdatoen på alle tre linjer. Dette medfører, at tidslinjen i SonWin og i DataHub’en vil se 

ud som følger: 

 

Dette vil anses som en helt ophævning af pristilknytningen. 

Eksempel 3:  

I dette eksempel ønskes en startdato rykket til en senere dato. Der ligger allerede en senere 

ændring og stop-dato på tidslinjen for pristilknytningen. Tidslinjen ser ud som følgende: 

 

 

Der trykkes delete på mmppris på den første record. Dette medfører en afsendelse af stop på 

samme pr. dato som gyldighedsdatoen på den linje der trykkes delete på. Dette medfører, at 

tidslinjen i SonWin og i DataHub’en vil se ud som følger: 

 

Bemærk at den gamle startdato er slettet, og at den nye startdato for pristilknytningen er lig den 

første ændringsdato. Ændringsdatoen er nu blevet til en start/opret. 
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Annullering af knæk på tidslinjen: 

Hvis en pris med gyldighedsdato midt i en tidslinje annulleres - svarer det til, at ændringen 

ophæves. Dette gøres ved at sende en opdatering til DH med samme antal på gyldighedsdato 

som på forrige gyldighedsdato. Svarer til bare at forlænge perioden, hvor den forrige pris 

gælder. 

Eksempel: 

I dette eksempel vil vi annullere en ændring midt i en tidslinje. Der er en start af pristilknytningen 

og to ændringer, hvoraf den midterste ændring ønskes annulleret. 

Tidslinjen i SonWin og DataHub’en ser ud som følger: 

 

Da ændringen hvor antal=1 ønskes helt fjernet fra målepunktet, skal der trykkes delete på 

mmppris på denne record. Dette medfører en afsendelse en ny record, der er identisk med 

recorden før, men med gyldighedsdato = den dato, der blev slettet. Den nye record vil skubbe 

den gamle record med det forkerte antal i historik. Dette medfører at tidslinjen i SonWin og i 

DataHub’en vil se ud som følger: 

 

Flytning af stop: 

Hvis gyldigheddatoen for et stop er sat for sent, kan det rykkes til en tidligere dato, ved at 

ændre stopdato i DataHub’en. Dette er desværre ikke muligt i SonWin pt. 

Hvis gyldighedsdatoen for stoppet skulle have været senere, skal der blot sendes en ny start 

som er lig gyldighedsdatoen for den forkerte stop-dato. Efterfølgende skal der også meldes et 

stop på denne nye række lig den korrekte stop-dato. 

Oprydning: 

Oprydning ikke aktuelt. 
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Sagsnr. 126188 - Ensretning af håndtering af pristilknytninger (LEV) 

På denne sag er også følgende sagsnumre løst: 126874, 126875, 126876, 126877, 126878, 

126879, 126880 og 126882. 

Som konsekvens af de mange eksempler, der er set, hvor mmppris og altko kommer ud af sync 

ved start og stop, er der lavet flere store ændringer til håndteringen af pristilknytninger og 

kontrakter i 2017.04. Ændringerne er lavet i samarbejde med Energinet.dk, og har indflydelse 

på både markedskommunikationen og sync’en. 

Baggrundsviden om pristilknytninger: 

Generelt kan man sige om abonnementer, gebyrer og tariffer, at de skal ses på en tidslinje, hvor 

der over tid kan ske oprettelse/ændringer og ophør af PrisID’en.  

Det samme princip gælder for pristilknytninger, hvor der ligeledes over tid kan laves tilknytning 

til et målepunkt, ændring til pristilknytningen eller ophør af tilknytningen. Hver gang der sker en 

start, ændring eller stop på en pristilknytning, medfører det et ”knæk” på tidslinjen for den 

aktuelle pristilknytning på det aktuelle målepunktsID i DataHub’en - det knæk der laves på 

tidslinjen forsvinder aldrig igen, selvom den handling der skete på det aktuelle tidspunkt, 

muligvis bliver annulleret/ophævet senere. 

Følgende ændringer er lavet til pristilknytninger for at understøtte dette tidslinje princip, samt at 

imødekomme nogen af de tidligere oplevet fejl på håndtering af pristilknytninger og kontrakter: 

Mmppris har altid levet efter et tidslinjeprincip, hvor der har været vist ”virtuelle” stop på rækker, 

der var erstattet af andre, ved at have en dato i stopdato, men ikke hak i ”stop”. Det nye der er 

indarbejdet på mmppris, er en forbedret håndtering af pristilknytninger ved tilbagevendere, en 

ny måde at håndtere svar på pristilknytningsanmodning og en automatiserede løsning, der sikre 

en korrekt håndtering af start og stop i samme besked på samme pr. dato på samme 

målepunkt, så vi kan udlede den korrekte rækkefølge. 

I Sync motoren, der sikre opdatering af pristilknytningerne på altko, er der lavet store 

ændringer. Før blev hver enkel ændring, start eller stop sync’et som en pristilknytning, som 

altko skulle behandle udfra det eksisterende datagrundlagt. Nu sker der i stedet en 

synkronisering af en hel pristilknytningstidslinje hver gang, der sker en ændring på den aktuelle 

pristilknytning. Denne fulde tidslinje overskriver hver gang, alt hvad der i forvejen findes på den 

samme pristilknytning i altko. Tidslinjen i mmppris er dermed den, der styrer tidslinjen på altko, 

og altko skal ikke længere gætte sig til, hvordan tidslinjen ser ud, ud fra enkelt transaktioner. 

Inden tidslinjen dannes og overføres til altko, fjernes alle transaktioner som ikke er 

afregningsrelevante. 

Håndtering af pristilknytninger ifm. tilbagevendere: 

Når man som leverandør får leverancen for et målepunkt, modtager man som en del af den 

pågældende forretningsproces afregningsstamdata med de pristilknytninger, der er gældende 

på leverancestartdatoen og fremefter. 

Hvis det er et målepunkt, som man tidligere har haft leverancen for, vil der allerede i mmppris 

ligge pristilknytninger, der stammer fra den tidligere leveranceperiode. Da pristilknytninger i 

DataHub’en er uafhængige af leveranceforhold, vil disse sagtens stadig kunne være gyldige, 

men man vil i så fald modtage dem i afregningsstamdatabeskeden ifm. 

leverancestartprocessen. 
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Har man umiddelbart inden indeværende leverancestart ikke haft leverancen (dvs. det er en 

”tilbagevender”), vil der være en periode, hvor man ikke vil have modtaget opdateringer af 

pristilknytninger for målepunktet. Dermed vil man ikke være bekendt med, at en pristilknytning 

evt. er blevet stoppet i den periode, hvor man ikke har haft leverancen. Den vil dog stadig findes 

i mmppris fra den tidligere leveranceperiode. Den eneste måde hvorpå man kan se, at 

pristilknytningen er stoppet er ved, at den ikke kommer med i afregningsstamdatabeskeden, der 

modtages ifm. leverancestartprocessen. 

Denne udfordring løses rent teknisk ved, at alle eksisterende pristilknytninger, når en 

leverancestartproces, der potentielt kan være en tilbagevender, påbegyndes, automatisk 

stoppes med en status, der angiver, at stoppet er antaget pga. leveranceskift. Når der 

efterfølgende modtages afregningsstamdata, der bekræfter, at pristilknytningen stadig skal 

være gældende, fjernes disse antagede stop automatisk af markedsserveren. 

Jf. ovenstående beskrivelse sync’es disse virtuelle stop også til altko, der vil sætte TILDATO på 

alle pristilknytninger, som stoppes pga. leverancestart. Den vil ligesom mmppris erstatte disse 

stoppede pristilknytninger på altko igen, efterhånden som den får nye tidslinjer ind, der erstatter 

dem, der er virtuelt stoppet. Tilsidst vil der kun ligge de pristilknytninger tilbage med virtuelt 

stop, som er stoppet i perioden, hvor vi ikke havde leverancen.  

Håndtering af tvetydige pristilknytninger (BRS-037) 

Modtages start og stop af samme pristilknytning på samme dato i samme besked, er det ikke 

muligt entydigt at udlede, hvilken af de to ændringer, der skal være gældende. 

I alle tvivlstilfælde afsender markedsserveren på eget initiativ en BRS-038 anmodning om 

afregningsstamdata for tvivlsdatoen for entydigt at fastslå, hvad den endelige tilstand af 

pristilknytningen skal være.  

De tvetydige start og stop, der er modtaget, læses ikke ind og sync’es dermed heller ikke til 

altko. De behandles og indlæses, når de kommer efterfølgende i anmodningssvaret, jf. 

nedenstående: 

Forbedret håndtering af svar på anmodning om afregningsstamdata (BRS-038): 

Når svar på anmodning om afregningsstamdata modtages, vil de indeholdte pristilknytninger 

ikke kun blive overført direkte til mmppris - markedsserveren vil nu også sammenholde svaret 

med eksisterende data på mmppris for at udlede, om der er ændringspunkter på tidslinjen, som 

skal annulleres, og korrigerer dette. 

mmppris vil kun blive forsøgt korrigeret indenfor datointervallet i anmodningen og kun indenfor 

aktive leveranceperioder for den aktør, som anmodningen blev sendt for. 

Hvis svaret på anmodningen har medført en (eller flere) rettelser til en pristilknytning, sync’es 

hele tidslinjen for den aktuelle pristilknytning til altko, via DGF’en.  
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Eksempel – Tarif: 

I dette eksempel ser tidslinjen for tariffen ud som følger i mmppris: 

 

Der sendes en anmodning om pristilknytninger.  

Svaret på anmodning fra DataHub’en er følgende tidslinje for PrisID X: 

 

Tidslinjen i svaret på anmodningen er forskellig fra den tidslinje der haves i SonWin - SonWin 

sørger for en automatisk tilpasning af tidslinjen for pristilknytningen i mmppris og altko.  

I dette eksempel medfører det på mmppris, at stoppet 2017-02-01 ophæves ved at indsætte en 

genstart på samme dato. 

Dvs. at mmppris efter - vil se ud som følger: 

 

 

Eksempel – Abonnement: 

I dette eksempel ser tidslinjen for abonnementet ud som følger i mmppris: 

 

Der sendes en anmodning om pristilknytninger.  

Svaret på anmodning fra DataHub’en er følgende tidslinje for PrisID Y: 
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Tidslinjen i svaret på anmodningen er forskellig fra den tidslinje der haves i SonWin - SonWin 

sørger for en automatisk tilpasning af tidslinjen for pristilknytningen i mmppris og altko.  

I dette eksempel medfører det på mmppris, at ændringen pr. 2017-02-01 får antal ændret til to 

på PrisID Y. 

Dvs. at mmppris efter - vil se ud som følger: 

 

Oprydning:  

Sonlinc anbefaler, at benytte muligheden for, at anmode om pristilknytninger til at få rettet op på 

installationer, der har forkerte pristilknytninger i mmppris som følge af fx start/stop, 

tilbagevendere mv., som der før denne version var problemer med. Anmodning om 

pristilknytninger foretages i mopg.  

I 2017.05 arbejdes der på en udvidelse af mmultiopg, så det bliver muligt at masseanmode om 

pristilknytninger. Herefter vil det være muligt at køre en masseopretning af pristilknytningerne, 

ved at anmode om nye pristilknytninger på alle målepunkter (evt. opdelt i flere batches). 

3.5.1 Planlagte sager, der er lukket som support: 

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

support. 

Sagsnr. 123570 - Ved oprettelse af mmp på LEV oprettes netområde forkert (LEV) 

Problem:  

Når mmp er oprettet første gang med det forkerte (gamle) defnr og først rettes til, når der 

kommer stamdata retur fra DH, så vil DGFsync fejle, fordi den leder efter den første record, og 

tager netområdet herfra, og vil så ikke synce priser fra netselskabet ind på altko (findes fint nok i 

mmppris). 

Hvis man i stedet ser over i ampop, så er den altid oprettet korrekt fra leverancestart og med 

det rigtige netområde, da den først rettes til fra den den startede med, når der kommer 

stamdata. Kunne DGFsync så ikke i stedet se på ampop i stedet for mmp? Og her på mptype > 

0, så ville syncen virke. 
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Løsning:  

Med bchec-kode DGFNETAREA, MAPPER, angives netområde fra målepunkt ID, som der ikke 

modtages prislister på i KodeN og i KrPct angives det netområde, der skal anvendes i stedet 

for.  

Denne bchec-koden kan anvendes til at hjælpe pristilknytninger igennem, inden korrekt 

netområde er opdateret på mmp og syncen derfor vælger at trække netområde ud af målepunkt 

ID'et. 

Bchec-koden bør således oprettes for alle de sammenlagte netområder, hvor der findes 

målepunkt ID med gammelt netområde i position 8-10. 

Oprydning:  

Oprydning skal ske jf. sag 126188, eller ved daglig gennemgang af afvigelser mellem mmppris 

og altko via de udleverede DGF-fejllogs. 

 

Sagsnr. 124286 - Visse prisID fra mmppris kan ikke synces til altko (LEV) 

Problem:  

Vi oplever, at vi har nogen prisid fra mmppris som ikke kan synces til altko. Mfejl giver ikke 

nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor prisid'et ikke kan synces. Fejlbesked: Contract not 

created in BAKONTRAKT - DA74230AB_C_MD 

Løsning:  

Årsagen er, at netområdet er inaktivt. Med bchec-kode DGFNETAREA, MAPPER angives 

netområde fra målepunkt ID, som der ikke modtages prislister på i KodeN og i KrPct angives 

det netomåde, der skal anvendes i stedet for.  

Denne bchec-koden kan anvendes til at hjælpe pristilknytninger igennem inden korrekt 

netområde er opdateret på mmp, og syncen derfor vælger at trække netområde ud af 

målepunkt ID'et. 

Bchec-koden bør således oprettes for alle de sammenlagte netområder, hvor der findes 

målepunkt ID med gammelt netområde i position 8-10. 

Oprydning:  

Oprydning skal ske jf. sag 126188, eller ved daglig gennemgang af afvigelser mellem mmppris 

og altko via de udleverede DGF-fejllogs. 

Sagsnr. 126935 - Kan ikke afregne priselementer fejlagtig stoppet (LEV) 

Problem:  

På en nettogrp.6-afregnet installation, har vi konstateret, at DFG-kontrakten for Elafgift EA-001 

er stoppet. Vi har tjekket i DataHub’en, at elafgifts-PrisID aldrig har været stoppet. Ikke desto 

mindre ligger der en række i mmppris i TSP-fanen, der fortæller, at PrisID er stoppet pr. 2016-

12-31, og at beskeden er modtaget fra DataHub’en. Der mangler dog markering/flueben i Sync-

kolonnen, men prisen er alligevel stoppet i altko. 

Der ligger ingen fejl i mflow. Vi har forsøgt at anmode om nye prisstamdata, men der kommer 

ingen opdatering. 
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Løsning:  

Der er problemer med at fortolke de beskeder, der kommer fra DataHub'en ifm. pristilknytninger 

i de tilfælde, hvor samme pristilknytning har ændringer eller annullering af ændringer. Disse 

problemer har gjort, at DataHub'en og mmppris er uens.  

Der er desuden også visningsfejl i mmppris, der gør, at der i nogen tilfælde vises start og stop, 

som egentlig ikke findes i databasen. 

Dette er løst i driftstabiliseringsprojektet på sagsnr 126188 til 2017.04. Der har været afholdt 

foranlaysemøder med ENDK for at få afdækket disse fejlscenarier.  

Der er samtidig løst synkroniseringsproblemer, der kunne få mmppris og altko til at komme ud 

af sync. 

Oprydning:  

Oprydning skal ske jf. sag 126188. 

 

4 Vigtige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

Sagsnr 126436 - F1 til ampop 

Der er oprettet F1-hjælp til ampop. Dette er det første skridt på vejen, og der vil løbende ske 

opdatering af hjælpen. 

 

Sagsnr. 109037 – Udligning af afskrivninger på betalingsordninger via rafr05 

Det er rettet således, at TR-AFRUND fungerer på en lidt anden måde i forbindelse med 

betalingsordninger. Tidligere blev TR-AFRUND på betalingsordninger håndteret, ved at tage 

summen for kundens betalingsordninger og afskrive på akont, hvis den samlede restgæld var 

inden for grænsen. Restgælden på betalingsordningen blev efterfølgende udlignet manuelt. 

Det er rettet således, at TR-AFRUND benyttes på den aktuelle betalingsordning, der er indbetalt 

på, når der indlæses via rafr05. Desuden udlignes betalingsordningen således, at der ikke er en 

restgæld. 

 

Sagsnr. 109034 – Kører filer ind fra banken 

Problem: 

Der er problemer med at køre filer ind fra banken. Hver dag køres to filer ind fra banken. Men 

der kan kun køres en fil ind pr. dato, så man skal over i afsys og ændre dato til en 

weekend/helligdag, hvilket er meget uhensigtsmæssig, for man skal huske hurtig at ændre dato 

tilbage, da regninger ellers kan få forkert regningsnr.  
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Løsning: 

Det vil nu være muligt at køre FI-indbetalingsfil via rafr05 flere gange dagligt, hvis den nye 
bchec (rafr05, MINUTLØBENR) er sat.  

Sålænge den nye bchec er sat, vil time og minuttal blive medtaget i det løbenummer, der 
bruges til at identificere FI-indbetalingsfilen. Se mere i F1-hjælpen: Bchec koder for rafr05. 

 

Sagsnr. 127042 - Awk tilflyt med flere lejemål insert akunde fejl  S 1703-109 

Problem:  

I awk oprettes en tilflytning med ny kunde og flere installationer. Kun det første flow opdateres 

med nyt kundeid. 

Løsning:  

En rettelse opdaterer alle flows til en dataopsamling med evt. nyt kundenr. 

 

Sagsnr. 127312 - Kan tilknytte kundenr der ikke eksistere S 1701-175 

Problem:  

I awk kan der indtastes et ugyldigt kundenr, og stadig klikkes på ’Tilflytning’ eller ’Fraflytning’. 

Problemet opstår enten ved at taste et nummer og trykke enter - (eller mere specielt: hvis der 

ikke er kontakt til Customer Search servicen, og der er fremsøgt en kunde og derefter indtastet 

et nummer – uden enter). 

Løsning:  

En rettelse gør, at knapperne ’Tilflytning’ eller ’Fraflytning’ ikke gør noget i de tilfælde. 

 

Sagsnr. 119245 - KRITISK 2 x ny kunde fra awk oprettes på samme kundenr. 

Problem:  

To tråde kan køre parallelt og hente kundenr fra bchec samtidigt. 

Løsning:  

Koden er rettet, så kundenr i bchec hentes og opdateres i samme SQL-statement. 

 

Sagsnr. 125551 – Altko sortering 

Problem: 

Når man kigger på kontrakterne i altko, ser det ud til linjerne kommer i tilfældig rækkefølge for 

hver forespørgsel. 

 

Løsning: 

Fejlen er rettet således, at rækkerne vil sorteres på instnr og kontrakt. 
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Sagsnr. 124264 - S1612-0080 Lån udløses ikke ved lev. skifte opgørelser 

Problem:  

Ved beregning af lev. skifte opgørelser bliver restgælden ikke opkrævet i slutopgørelsen. 

Løsning:  

Når der er et leverandørskifte, og der er en afdragsordning (se på aafdr), kommer resten af 

afdragsordningen med på opgørelsen. 

 

Sagsnr. 127349 - Inaktive forbrugere bliver pludselig aktive igen 

Problem: 

Ved igangsætning af den gamle afregningsmotor fx Dan vandafkølingsafgift eller Dan fast afgift 

vil logikken i den gamle afregningsmotor forsøge at aktivere den nyeste forbruger på alle 

installationer, da dette var en fast oprydning, som den startede med i gamle dage. 

Løsning:  

Den gamle afregningsmotor er nu tilrettet, så denne oprydning ikke bliver anvendt længere. 

 

5 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

5.1 HP01 – Vedligeholdelse af målepunkt 

 

Sagsnr. 119057 - Målerportal - Almal tilføjelser – Udvidelser 

Problem:  

Udvidelser til målerportal, 6 nye felter. 

 

Løsning:  

Implementeret 6 nye felter i UI og db som specificeret. Tilføjelserne er indarbejdet i F1-hjælpen. 

 

Sagsnr. 126939 - Vi kan ikke sende forbrug på "fast forbrug" efter 01/04-2016 

Problem:  

Nettoopgørelses knappen på ampop blev ikke vist under de rigtige forudsætninger. 

 

Løsning:  

Rettet således, at hvis der er tale om et E17 og/eller E18 målepunkt, og det er enten beregnet 
eller virtuelt, så vises knappen. 
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Sagsnr. 125630 - Kode bliver ikke overført fra ainst til Word 

Problem: 

Vi bruger skabeloner i Word, hvor vi har indsatte felter fra et skærmbillede. 

Der er nu opstået det problem, at når vi fletter fra ainst, kommer cpr. numrene ikke med over. 

Iflg. hjælp i SW skal den kunne bruge koderne: 

\\CPRNR\\Det første CPR nr. fra Akunde 

\\CPRNR2\\Det andet CPR nr. fra Akunde 

 

Løsning: 

Efter den nye persondataforordning var koden skrevet sådan, at cprnr felterne blev sprunget 

over, når der flettes. Det er nu rettet til, at de to felter skrives i dokumentet, dog med den 

forskel, at de sidste fire cifre bliver udskiftet med fx 111111-xxxx. 

 

Sagsnr. 127248 - Sender ikke stamdata om lukning, ved LUK på ainst 

Problem:  

Lukning og genåbning af målepunkt via ainst virker ikke - sammenligning mellem den 

eksisterende gemte lukkekode og den indtastede i ainst går galt. 

Løsning: 

Der sammenlignes nu korrekt mellem eksisterende gemte lukkekode og den indtastede i ainst. 

Herved får man mulighed for at afsende en UTILMD E07-Z06 (stamdatabesked pga. ændring af 

installationsstatus). Rettelsen frigives i SonWin Billing Client. 

 

5.2 HP02 – Hjemtagning og validering af aflæsninger 

 

Sagsnr. 124636 - Valg af Tidsserietype - genvejstaster 

Problem:  

I bamlist hopper cursor ud af Tidsserie type efter at have valgt en værdi ved at trykke på en tast. 

 

Løsning:  

Sikret, at cursor bliver i dropdownboksen, så der ikke gentagne gange skal trykkes ALT+S. 

 

Sagsnr. 125495 - Forkert validering af EDIELNR på batidsnr 

Problem:  

Ved gem valideres EDIELNR forkert. 

 

Løsning:  

Rettet således at edielnr sammen med produktkode er unikt pr. målepunkt/tidsserie. 
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Sagsnr. 127610 - Fejl på min bruger IG - se tidligere sag 120748 

Problem:  

Når der i atlv rettes noget i griddet, kommer der en fejl, og man bliver smidt af systemet. 

 

Løsning:  

I griddet i atlv manglede Sonlinc skema reference i SQL. 

 

Sagsnr. 127620 - Anettoafr, validering ift. ulige antal aflæsninger 

Problem:  

I forbindelse med kørsel af rafr10, når der godkendes ikke tidligere godkendte aflæsninger, 

kunne der, hvis der netop var én aflæsning i hele anettoafr's tidslinje, ske det, at rafr10 ikke 

ventede på at produktionstælleværkets aflæsning også blev godkendt. Det gav risiko for, at 

sync'en kunne nå at sende et nettoforbrug, der ikke var det endelige/korrekte. 

 

Løsning:  

For at tilvejebringe en løsning er kodens valideringer skrevet om, hvad angår at tjekke, om der 
findes det rigtige antal godkendte aflæsninger. Det kan muligvis have den "bivirkning", at 
datamangler der ikke tidligere blev rapporteret, nu bliver rapporteret. 

 

Sagsnr. 122527 - Laveste rettighed kan ikke se opsætning i mplan 

Problem:  

Fejl i logikken vedr. "Plan er aktiv". Hvis man ikke havde mindst opdateringsrettighed, så blev 

fluebenet aldrig sat. 

 

Løsning:  

Fejlen er rettet, så laveste rettighed kan se opsætning. 

 

Sagsnr. 110759 - NET: Omdøb "nedtag måler" og opret opgave til "opret måler" 

Problem: 

Det forvirrer selskaberne, at der på mopg en opgave der hedder ”nedtag måler”, da det der sker 

er, at målepunktet skifter fra virtuelt til fysisk. 

Løsning: 

Radioknap for opgaven "nedtag måler" er fjernet fra mopg. Nedtagning af målere udføres i 

amalo, og genfremsendes via mmultiopg. 
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Sagsnr. 125569 - Kan ikke hente manglende tidsserier på D07 målepunkter 

Problem: 

Der kan ikke hentes manglende data til tidsserierne på D07 i manmod. 

Løsning: 

Der er lavet koderettelse, så der ikke længere er restriktion på målepunktstypen, når der 

udsøges målepunkter. 

 

Sagsnr. 127158 - Et hul eller en mangel i NBS systemet. E31-E44 beskeder 

Problem:  

Mangel i NBS implementering. Aggregerede tidsseriemodtagelse (E31-E44 beskeder) er ikke 

implementeret. 

Løsning: 

Aggreregeret tidsserie modtagelse er nu implementeret. Rettelsen frigives i SonWin Billing 

Client, SonWin Server og SonWin Host. 

 

5.3 HP03 – Serviceydelser 

 

5.4 HP04 – Oprettelse af kunden 

 

5.5 HP05 – Product Management 

 

5.6 HP06 – Salg 

 

Sagsnr. 126524 - S1702-3959 Datacollection tilflytning ifm. fraflytning 

Problem:  

I FlowServeren opretter ValidateMoveIn action tilflyttere med årsagskode 'Anden årsag'. Det 

skal være ’Sekundær’. 

Løsning:  

ValidateMoveIn action er rettet, så automatiske tilflyttere oprettes med årsagskode ’Sekundær’. 
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Sagsnr. 126534 - Awk movementservice fejl - taber navn step 5 S 1702-160 

Problem 1:  

I awk åbnes en dataindsamling, med redigerede kundedata, som ikke er igangsat. Awk sætter 

ikke flueben i ’Ret kundedata’ og når dataindsamlingen gemmes, bliver de redigerede 

kundedata fjernet, hvis fluebenet ikke bliver sat manuelt. 

Løsning:  

Awk er rettet, så flueben er sat, hvis man åbner en dataopsamling med redigerede kundedata. 

Problem 2:  

Når et tilflytte-flytte-flow har ændringer til kundedata, og flowet startes før perdato, vil 

DataHubAcceptance action finde kundedata i kundetabellen i databasen. Kundetabellen bliver 

først opdateret når perdato nås. Derfor kommer fx et nyt navn1 ikke med i besked til 

DataHub’en. 

Løsning:  

DataHubAcceptance action er rettet til at bruge kundedata fra dataindsamling, hvis de findes. 

 

Sagsnr. 124525 - Inst. beregnes uden markedsel selvom kontrakter er ok 

Problem:  

Installationer mangler markedsel. Det er en følgefejl af fejl i EAN-nummer. Når en tilflytning 

oprettes i awk, kan EAN-numre indtastes med fejl: Mellemrumstegn slipper gennem 

valideringen, og for eksisterende installationer valideres EAN-numre slet ikke. Produktions 

EAN-numre valideres ikke. 

Løsning:  

Mellemrumstegn fjernes før og efter EAN-numre. For både eksisterende og nye installationer 

valideres EAN-numre på el- og gasaftaler. Også for produktion. 

 

Sagsnr 124352 - Jeg kan ikke rulle ned i awk ved visning af anmeldt flytning 

Problem:  

Når et igangsat flow åbnes i awk er alle vinduer inaktiverede, og man kan ikke scrolle eller skifte 

faneblade, for at få vist data. 

Løsning:  

Der er lavet en ændring, så man kan scrolle i aftaler, skifte faneblad i aftaler-betalingskanal og 

skifte faneblad i ’Gennemse og gem indtastning’. Det er dog stadig ikke muligt at se indtastede 

kundedata i relationer vinduet. 
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Sagsnr. 127196 - Synlig validering ved indtastning i awk 

Problem:  

I awk: Hvis der tastes mellemrum efter e-mail, kan flowet ikke gøres færdigt. 

Løsning:  

Felterne e-mail, arbejds e-mail, navn1, navn2 og postnr bliver trimmet for mellemrum (foran- og 

efterstillede). Endvidere valideres e-mail og arbejds e-mail i awk, med samme metode som i 

FlowServeren. 

 

Sagsnr. 125850 - Annullering af tilflytningsflow skal ikke være muligt 

Problem: 

Ved anmeldelse af flytning blev der fejlagtigt oprettet annulleringskonvolutter i flytteflowet på 

alevflow. 

Løsning: 

Nu er det rettet, så ved flytning oprettes ikke annulleringskonvolutter i flytteflowet på alevflow. 

 

Sagsnr. 123858 – Tekstfelt på regningen 

Problem: 

Vi arbejder meget med bestemte Tarifarter, hvor vi også bruger den samme art til forskellige 

produkter. Det betyder, at eksempelvis EK-20 bruges til fastpris, men også til vores support El 

kontrakter. Disse to har forskellige tekster på regningen; Fastpris - FynskSupportEl. Det er sat 

op i aprodukt, at når man under "produktdelnavn" i fanen Produktel, vælger support El", så 

udfylder den default Fynsk Support EL på "forsidetekst" og "bagsidetekst".  

Vi har et behov for at kunne få en tekst til en A linje, og en anden tekst til en O linje, og disse er 

jo ofte i samme kontrakt, så vi kan ikke på nuværende tidspunkt differentere imellem arterne, da 

de begge hører under EK-30. De er også under samme produktdel. Produktet dannes i 

aprodukt, men hvordan får vi klaret, at den også bruger den rigtige tekst til forside og bagside?  

Hvor finder vi koblingen imellem aprodukt og bakontr i forhold til de her tekster. På bakontr er 

det super let, i fanen "kontrakt administration" selv at tilføje et nyt navn til et produkt, men i 

aprodukt er den mulighed fjernet. 

 

Løsning: 

Det har ikke været muligt at ændre teksten i feltet "Tekst" i fanen "produktlinje" på både 

aprodukt og aproduktadm. 

Skærmbillederne er rettet således, at det er muligt at ændre teksten, samt i fanen 

"Visningsregel" er der tilføjet en ny kollonne som hedder "Linjetype". 
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5.7 HP07 – Ophør aftalen 

 

Sagsnr. 125893 - Fraflytning kommer ikke videre 

Problem:  

Ampop rækker blandes sammen mellem firmanr i visse tilfælde. Fx hvis der er net og handel i 

samme database, kan nye ampop rækker fra net firma gøre, at 

flowserveren.ReadingsReadyForBilling action ikke kan finde en afregningsform. 

Løsning:  

En rettelse adskiller nu på firmanr.  

 

Sagsnr. 123438 - S 1611-077 Flytteflow stop ved gennemfakturering af gebyrer 

Problem:  

I FlowServeren beregner CreateConsumer action fraflyttende forbrugeres afregningsdato 

forkert. Et genåbningsgebyr dateret efter Frafldato, forskyder afregningsdatoen. 

Løsning:  

CreateConsumer action er rettet, så genåbningsgebyr ikke bruges til bestemmelse af 

tilflytterens afregningsdato. 

 

Sagsnr. 126422 - Alevmis, find installationer med fejl i datoforløb virker ikke 

Problem: 

Ved søgning på installationer med fejl i datoforløb i alevmis, bliver der ikke taget højde for, om 

man vælger forsyningsarten el eller gas. Herved virker den ønskede funktionalitet ikke. 

Løsning: 

Fremsøgning på installationer med fejl i datoforløb i alevmis tager nu korrekt højde for den 

valgte forsyningsart. 

 

Sagsnr. 125512 – Aforb - frafl dato kan ikke ses helt 

Problem: 

Efter opdatering til ny version 2016.12 er der ændret i skrifts størrelse i aforb skærmbilledet, og 

det gør, at man ikke kan se hele kundens fraflyttedato. 

Løsning: 

Det har ikke været muligt at se en lille del af fraflyttedatoen. Dvs. fejlen ikke kunne 

fremprovokeres. Men feltet "Fraflyt" har fået samme bredde som "Indflyt". 

 

 

 



 

35/62 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.04.docx 

Sag: 126687 

5.8 HP08 – Afregning 

 

Sagsnr. 124666 - LEVSKIFT medtager for mange forekomster S 1612-970 

Problem:  

SWIE skriver, at der ingen forsyningsarter er at beregne, hvis der ingen forsyningsarter er ved 

lev.skifteopgørelser. Det sker fx såfremt indflytning er i fremtiden. 

Løsning:  

Der er indført tjek på, om rafr01 bestillingsskærmbilledet har eller ikke har udfyldt installationsnr. 

Såfremt der køres på et interval eller specifikt installlationsnr., vil SWIE melde fejl i 

InformationsJournalen, såfremt der mangler forsyningsart. Ellers ikke. 

 

Sagsnr. 127344 - SWIE beregner ikke Elvarme korrekt ved eks. målerskifte 

Problem:  

SWIE kan ikke håndtere nedtagning af D05 målepunkter. 

Løsning:  

Indført konvertering af UTC til local datoformat, så SWIE er i stand til fordele forbrug korrekt på 

dage. 

 

Sag 124151 – Udenet kunde kan ikke beregnes 

Problem: 

En installation med flere forsyningsarter vil ikke beregne, når der er en tilbagevender på el 

under Engrosmodel. 

Løsning:  

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 en gang efter 2016-04-01. 

 

Sag 126326 - SWIE genberegner selv anslået i firma 1 

Problem: 

SWIE opdaterer anslået forbrug tilbage til forrige anslået forbrug, som det var inden 

rokeringsberegningen. Hvis anslået forbrug er opdateret fra markedet i mellemtiden, så 

overskrives det gældende anslåede forbrug – og det må den ikke. 

Løsning:  

Ved kreditering af en rokeringsopgørelse bliver anslået forbrug opdateret med dette forrige 

anslåede forbrug. Det er tilføjet i krediteringslogikken, at hvis engrosmodel licensen er sat, og 

tælleværket har forsyningsart el, så opdateres anslået forbrug ikke ved kreditering. 
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Sagsnr. 126579 - Nettoafrgrp 6 cutover beregning 

Problem: 

SWIE beregner forkert, når der ligger et målerskifte efter den 1. april i cutover året 2016. 

Løsning:  

SWIE er blevet ændret, således den vægter fordelingen af E17 nettoforbruget på begge sider af 

målerskiftet. 

 

Sagsnr. 127591 - Diverse rettelser i SWIE - Nettoafr.grp. 6 

Problem: 

For at imødekomme forskellige data-situationer er beregningen af nettoafr.grp 6 ændret. 

Løsning:  

 Nettoafr.grp. 6 - tilbageløb med målerskifter efter cutover - logikken aktivere og 

inaktivere målerne, så det passer til beregningsperioderne henover året. 

 Målerskifte aflæsninger ignoreres på nær, hvis udskiftningen sker omkring 

rokeringstidspunkt. 

 Force aconto ignoreres ved flytning og leveranceophør. 

 

Sagsnr. 127655 - Nettoafr.grp6 beregner ikke antal i Q1 2016 

Problem: 

Problemet opstår, når tariffen putter flere ting ned i H0 (fælles spanden). Da installationen i tinst 

står nettoafr.grp 6 kommer SWIE til at putte sine egen nettoafregning ned oveni NETTO 

tælleværkets forbrug. 

Løsning:  

Work around er at slette nettoafrgrp 6 på tinst med SQL, da det ikke anvendes længere, og 

dermed undgår man at forstyrre SWIEn. 

Der er lavet et koderettelse, så den gamle nettoafregningslogik ikke bliver aktiveret, såfremt der 

er et netto-tælleværk. 

 

Sagsnr. 127711 - Afregning af vores Ejer på ca 141 millioner kan ikke afregne 

Problem: 

Fejlen opstår pga. nye valideringer i ampop, som ikke tog højde for Ej til datahub markering på 

amal, som slår engrosmodelberegningslogikken fra.  

Løsning:  

SWIE er rettet således, at der indlæses målere og tælleværker i situationer, hvor ampop ikke 

findes, således der kan ske korrekt validering af ”Ej til DataHub”. 
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Sagsnr. 125139 - Installation som kun kan afregnes aconto med nul forbrug - virtuel 

timeafregnet på el under engrosmodel 

Problem: 

En virtuel timeinstallation tager ikke fat i målerværdier, som ligger i tidsserien, der dannes kun 

aconto regninger på et nulforbrug. 

 

Løsning:  

Der er foretaget koderettelse, så nu kan der beregnes opgørelser på timekunde, hvor der ikke 

er nogle måler/tæller på. 

 

Sagsnr. 127718 - Fejl i spot pris beregning Time afregning – vintertid/sommertidskift 

Problem: 

Der anvendelse fejlagtigt 0 kr/kwh fra prisbogen i den første time efter skift til sommertid. 

 

Løsning:  

Nu benytter SWIE tabellen ”BAPRIDKVT” og ikke ”BAPRID” til at loade spotprisen. Det betyder, 

at data på kvarters niveau ligger korrekt i forhold til på time niveau i ”BAPRID”. 

 

Sagsnr. 125866 – Det er ikke alle installationer vi kan åbne årsoversigterne i akont 

Problem: 

Dannelsen af årsoversigt for enkelte installationer medfører følgende fejlbesked: ’Indekset lå 

uden for arrayets grænser’. 

Løsning: 

Problemet lå i dannelsen af det korrekte antal kolonner i Excel. Antallet var fastsat til 14, og i 

den konkrete situation var der behov for mere end 14 kollonner. Dette er løst ved fjernelse af 

den faste værdi på 14, og lade applikationen afsætte det nødvendige antal kollonner alt efter 

behov. 

 

5.9 HP09 – Faktura og Layout 

 
 

Sagsnr. 127348 – Flere decimaler på måler fejler på regningen - rafr69_v4 

Problem:  

Der er konstateret fejl på visning af den reducerede elafgift på regninger, hvor måleren har 3 

decimaler. Her bliver kWh på acontoen på den reducerede el-afgift, vist med 10 decimaler. 

Løsning:  

Der er rettet på specifikationen, så ved antal mellem -1 og 1, der tidligere blev vist med mange 

decimaler, får vist antal med færre decimaler. 
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Sagsnr. 125712 – Layout streg i overskriftslinje til ac del S 1701-310 - rafr69_v4 

Problem:  

På specifikationen er der en streg midt i acontodelens overskriftsblok.  

Løsning: 

Stregen er nu fjernet.  

 

Sagsnr. 127782 – Print med SWIR og nyt skærmbillede rafr69 

Problem:  
For release 2017.03 er der en fejl i print med SWIR og det nye skærmbillede rafr69. Når der 

skal printes FIK, bliver alle faktura med udskriftsmarkering printet.  

Løsning: 

Det er rettet, så kun FIK printes ved dennes markering.  

 

Sagsnr 127052 – Fejl i samlefaktura med gebyr - rafr69_v4 

Problem: 

Når gebyrer ligger direkte på samlefaktura, bliver bilag pr. priselement forkert. Gebyrer 

medtages ikke og summering af arter = total, mangler gebyrer. 

Løsning: 

Det er rettet således, at hvis der er tilskrevet gebyrer/renter på selve samlefakturaen, vil gebyrer 

blive listet, og vist enkeltvis på ekstra bilag, speficikation til samlefaktura, summeret pr 

priselement. 

 

Sagsnr 117150 – Fonte i SNEX 

Problem: 

SNEX fortolker ikke printfonte som PDF og agirr. 

Løsning: 

SNEX loader og anvender nu fonte fra swprn, printer Sonlinc PDF-MSB, når PDF skal dannes. 

 

Sagsnr 127602 – Achkb til udbetaling, ny. 

Problem: 

Medtaget fra liste fjernes ikke ved gem. Indtastede linjer fjerne ikke.  

Løsning: 

Medtaget udbetalinger cleares fra liste efter godkendelse. Indtastede ekstra rækker cleares fra 

liste efter ny udsøgning. 
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Sagsnr. 127102 – Fejlretning SNEX 

Problem: 

Kan ikke køre store rafr07 kørsler. Systemet går i stå. 

Løsning: 

Der er tilføjet yderligere logning til SonWin Server NetsXML. 

Der blev fundet en uhensigtsmæssig anvendelse af context guards i SonWin Server NetsXML, 

hvilket kunne få SonWin Server NetsXML til at hænge. Dette er nu rettet, så installationen i 

stedet springes over. 

 

 

Sagsnr. 127102 – Fejlretning SNEX 

Problem: 

I forbindelse med sag 127013 blev der fundet en uoverensstemmelse imellem MALERNR og 

GLMALERNR på Sonlinc.AMALD. Dette forårsager, at SonWin Server NetsXML ender i en 

uendelig løkke. Formålet med denne sag er, at forhindre denne situation i at opstå, såfremt 

denne datafejl er til stede. 

Løsning: 

Der er lagt en max. begrænsning på antallet af iterationer i løkken. Overstiges denne, smides 

en exception hvorpå installationen fejler. Installationen sorteres fra, og en linje skrives i 

journalen. Denne journal danner grundlag for sprint-rapporten, hvorfor resultatet afspejles i 

denne. 

 

Sagsnr. 127300 – Fakturaer med 0-linjer kommer ikke med 

Problem: 

Min PBS-kørsel stopper uden at tage alt med. Min første tanke er, om det er fordi godtgørelsen 

af elafgifter er 0.  

Der er indsat nye bchec siden sidste kørsel, men selvom de bliver udkommenteret, stopper 

kørslen stadig fejlmelding i swakt ! Fejl  0 Conversion from string "" to type 'Double' is not valid. 

Løsning: 

Afvikling af rafr07 basis stopper ikke længere på fakturalinjer, hvor antal er 0. 
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5.10 HP10 – Debitorstyring 

 

Sagsnr. 125371, 125746, 126054, 126796 - Fejlvisning af Saldo på aindb 

Problem:  

Der er flere kunder der har rapporteret angående misvisende saldo på aindb. 

Løsning:  

I den nye udgave er der rettet op på beregningen, så det sikres, at Saldo for den pågældende 

Installation/forbruger vises korrekt.  

 

Sagsnr. 127121 - Flettefelt *kontoudtog* tilrettes til at tage højde for SWIB 

Problem:  

Flettefeltet KONTOUDTOG til rafr110 tager ikke højde for det felt i AKOND, som hedder 

SWIBASVIS. Hvis dette har værdien 2, så skal det ikke medtages i de poster, som flettefeltet 

ellers tager med på samme måde, som det heller ikke vises i selvbetjeningen. 

Løsning: 

Når flettefeltet kontoudtog bruges i Wordflet på rafr110, så tages der også højde for SWIB-linjer. 

 

Sagsnr. 122511 - Adepocalc og beregning på Kloak mv. 

Problem:  

Adepos kan ikke beregne depositum af kloak og varme, og derved bliver det opkrævede 

depositum for lavt. 

Løsning: 

Adepocalc regler medtager nu også regler for Kloak og Varme forsyning.  

I forbindelse med kloak, tages der udgangspunkt i forventet forbrug på Vandtælleværket. I 

forbindelse med varme bruges værdien kwh tælleværket.  

 

Sagsnr. 122556 – Fejl i skift mellem dordr og andre vinduer 

Problem: 

I seneste SonWin version er det ændret, hvilket instnr. som overføres fra vindue til vindue, når 

man skifter fra dordr. SonWin overfører ikke længere instnr. under debitor, men derimod instnr. 

under faktureringsdebitor.  

Løsning: 

Ved skift af skærmbillede fra dordr overførtes installationsnummeret fra panelet 

"Faktureringsdebitor" til det nyåbnede skærmbillede såsom ainst. 

Fra denne release vil installationsnummeret fra panelet "Debitor" overføres ved skærmskift.  
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Sagsnr. 122464 – Fejl og mangler i arykopslst 

Problem: 

1: Knap ønskes omdøbt til ”Vis listning” eller ”Vis rykkeroverblik” eller tilsvarende, i stedet for at 

der bare står arykopslst på knappen. 

2: Når man første gang åbner billedet, vises alle aktive rykkere fint, men når man rettet på en af 

rykkerne, vises ALLE versionerne i billedet. Som om der er noget den ser på, når der bliver 

gemt inde i arykops. 

Løsning: 

1: Knappen "Arykopslst" i skærmbillede arykops er omdøbt til "Listning af rykkeropsætning", da 

det tidligere navn ikke gav mening for udenforstående. 

2: For at vise de aktive rykkere, skal der være flueben i feltet "List aktive rykker typer". 

Endvidere er det blevet muligt at tilgå arykopslst via kvikstart (F12). 

 

Sagsnr. 127589 – Total beløb ekskl. og inkl. opdateres ikke på aregn 

Problem: 

Total beløb ekskl. og inkl. moms opdaterede ikke på aregn, når en række indsættes, slettes 

eller opdateres. 

 

Løsning: 

Felterne opdateres nu, når en række indsættes, slettes, opdateres eller forespørges. 

 

Sagsnr. 125473 – Fejl ved ændring i afbf   

Problem: 

Når en kunde er tilmeldt FBF, kan det ikke slettes eller rettes igen. Knapperne er ikke aktive. 

 

Løsning: 

Det har vist sig i koden bag skærmbilledet afbf, at knappen "Slet" har været inaktiveret. 

Fejlen er rettet således, at knappen nu er aktiv. 

 

Sagsnr. 122855 – Fejl på akunde-billedet 

Problem: 

Når man i akunde-billedet sætter et hak i ”Udbetaling via NemKonto” og trykker på ”Opret”, 

fjernes hakket, men transaktionen bliver gemt – man skal bagefter ind og trykke gem igen, før 

hakket bliver. 
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Løsning: 

Grunden til det ikke kunne lade sig gøre, at oprette en kunde med hak i "Udbetaling via 

NemKonto" skyldes fejl i koden som gjorde, hvis bchec "Akunde, NemkontoJa" ikke var sat, 

blev fluebenet fjernet automatisk. 

Fejlen er rettet således, at det er muligt, at oprette en kunde med flueben i "Udbetaling via 

NemKonto", selvom bchec "Akunde, NemkontoJa" ikke er sat. 

 

Sagsnr. 126329 – Kan ikke åbne specifikationen på mange linjer i adeko 

Problem: 

Når man forsøger at åbne specifikationslinjer i adeko - får man en fejlmeddelelse, når der er 

mange linjer i specifikationen. 

Fejlbesked: Der opstod en ikke-afviklet undtagelse i en af programmets komponenter. Hvis du 

klikker på Fortsæt, ignorerer programmet fejlen og forsøger at fortsætte. 

TimeOut er udløbet. Timeoutperioden udløb, før handlingen blev fuldført, eller serveren svarer 

ikke. 

Løsning: 

Fejlen skyldes TimeOut. Da eksekveringstiden (TimeOut) er sat pr. default til 30 sekunder, og 

den valgte række har mange rækker i specifikationen, vises en TimeOut fejlmeddelelse. 

Fejlen er rettet således, at eksekveringstid sættes automatisk til 200 sekunder, når der 

dobbeltklikkes på en række, og derefter sættes det tilbage til default (30 sekunder). 

 

Sagsnr. 124526 – Hvorfor virker afinsog ikke? 

Problem: 

Afinsog virker ikke. Der står et andet kontonr. 

Løsning: 

Grunden til feltet "Kontonr." ikke viste det nyeste kontonr., skyldes det bagvedliggende SQL, 

som ikke tog hensyn til det seneste godkendte versionsnummer. 

 

Sagsnr. 126063 – Fejl i sortering på achk 

Problem: 

Fejl i sortering på achk. 

Løsning: 

Der er rettet op på sorteringskoden på achk. Valgmuligheden mht. sorteringskode har ændret 

navn til 'Bundtnr', idet det er den kollonne, der sorteres på. Installationsnummeret slår nu 

igennem som sorteringskriterie. 
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5.11 HP11 – Kundeservice 

 

Sagsnr. 126947 - S1703-1698 Nyfors SW gl. Net+Ne Handel aafdr BTN virker ikke 

Problem:  

Ved åbning af skærmbilledet aafdr, kom flg. fejl: "Run-time error '91': Object variable not set". 

 

Løsning:  

Der er skrevet en koderettelse, så skærmbilledet ikke længere fejler. 

 

5.12 HP12 – Provisionering 

 

5.13 HP13 – Balanceansvar 

 

6 Ændringer til SonWin støttesystemer 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

6.1 DocumentFlow 

 

Sagsnr. 127686 - SMS opsætning i DocumentFlow 

Problem: 

I forbindelse med implementering af DocumentFlow, er det kommet frem, at dele af 

konfigurationen af SMS udsendelse, er hardcoded i programmet, så det er målrettet til Århus 

Vand. 

 

Løsning: 

Der er tilføjet et nyt felt i config-filen, der hedder WebServiceProvider, som afspejler den 

udbyder som den pågældende kunde bruger til at sende sms'er med.  

Derudover skal servicereferencer til webservices tilføjes til config-filen i forhold til den kunde DF 

opsættes for. 
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6.2 Det tekniske net 

 

Sagsnr. 127781 - Tinst, dokumenter - lukker ned pga overflow 

Problem:  

Når der trykkes på "Dokument" fanen på tinst og installationsnummeret er på mere end 7 cifre, 

går skærmbilledet ned. 

 

Løsning:  

Det var en konverteringsfejl, som nu er rettet. 

 

6.3 Markedskommunikation og Markedssync 

 

Sagsnr. 127408 - Mafregnanmod har forkert markering i måned / dagssum 

Problem:  

I mafregnanmod fremkommer der en fejl ved D21 – Anmod om engrosydelser, selvom der er 

angivet en periode: Der skal angives en periode for anmodningen. 

 

Løsning:  

Valideringsfejlen er nu rettet. 

 

Sagsnr. 127843 – Der mangler brugbar fejltekst når indlæsning af fil fejler 

Problem: 

Når der fejlagtigt forsøges indlæsning af filer, man selv har eksporteret via mkonsistens, så 

fejler det med en ikke-sigende fejlbesked. 

Løsning: 

Der er indføjet en fejlhåndtering, så kunden får brugbar fejlbesked, hvis der forsøges indlæst en 

fil, man selv har trukket ud. 

 

 

Sagsnr. 127498 – Mkonsistens - muligt at kopiere et aftagenummer i indlæs 

Problem: 

Det skal være muligt at kopiere et aftagenummer, der er indlæst under resultatfanen, så man 

kan bruge det kopierede til at slå op på mmp eller mkunde. 

 

Løsning: 

Mkonsistens har ved resultatvisning fået ændret valg af data. Brugeren kan nu både vælge en 

hel række eller individuelle celler. Ctrl+C kopierer indholdet.  
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Sagsnr. 119426 – Ingen sync når status2n på ainsd er inaktiv 

Problem: 

Der må ikke ske sync af kunde og målepunktsstamdata på installationer hvor status2n er 

inaktiv. Aflæsninger og tidsserier skal være upåvirket. 

Løsning: 

Sync'en er tilrettet således, at der ikke bliver sync'en målepunktsstamdata på netselskabssiden, 

hvis ainst er inaktiv (STATUS2N >=6). 

 

Sagsnr.  122019 – HasBalanceSupplier skal sættes til NULL ved nedlæggelse 

Problem: 

HasBalanceSupplier bliver IKKE sat til NULL/ryddes, når et målepunkt nedlægges.  

Det bør ske, da man ellers risikere noget uhensigsmæssigt sync til ampop, som kan komme til 

at aktivere anlægget igen ved en fejl (teoretisk - ikke set). 

Løsning: 

HasBalanceSupplier bliver nu sat på mkunde, når netselskabet nedlægger et målepunkt, men  

først, når der er kommer confirm fra DataHub'en. 

Hvis der ikke findes en mkunde med pr. dato på nedlæggelsesdatoen, så bliver der indsat en 

mkunde med den pr. dato. hvor HasBalanceSupplier er fjernet, derudover vil alle fremtidige 

mkunde records for målepunktet få fjernet HasBalanceSupplier.  

 

Sagsnr.  123967 – S1611-3736 Suspenderet fra Sync - virker ikke på Net 

Problem: 

Suspendering af målepunkter i madmstam: 
Fanen skal ikke være synlig når egen rolle i mparti er netselskab. 
For elleverandører med hak i egen rolle i mparti skal feltet målepunkt ikke være en 

valgmulighed. 

Løsning: 

Fanebladet er fjernet for net. Leverandør kan kun se kundestamdata i dropdown. 

 

Sagsnr.  126016 – Når E18 MP tilsluttes efterspørgs aflæsning i mflow? 

Problem: 

Beregnede målepunkter skal ikke have sendt aflæsninger, så derfor skal der ikke være en 

aflæsningskuvert på beregnede målepunkter i mflow ved tilslutningsflow. 

Løsning: 

Beregnede målepunkter får ikke aflæsningskuvert, når målepunktet bliver tilsluttet. 
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Sagsnr.  126451 – Elvarme PULL skal fjernes fra sync - PUSH skal blive 

Problem: 

Elvarme skal ikke synkroniseres fra A=>M 

Løsning: 

Elvarmefelter bliver nu ikke længere synkroniseret fra A=>M. Madmstam er også tilrettet 

således, at feltet er fjernet. 

 

Sagsnr.  126747 – Mfejl - Skabelon Netto grp. 6 

Problem: 

Hvis målepunktsarten bliver ændret fra virtuel til fysisk, bliver der ikke oprettet en måler med 

tilhørende tælleværker. 

Der kommer følgende exception i mfejl: 

Exception: Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery 

follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. 

Løsning: 

Sync'en kunne finde mere end en måler som matchede på ampop, da pr. dato ikke blev brugt i 

udsøgning. 

Udsøgningen er også udvidet med tjek mod amal, for at se om målere er aktiv - hvis ikke bliver 

den også filtreret fra. 

 

Sagsnr.  126963 – Sequence contains no elements 

Problem: 

Der optræder fejl i mfejl med "Sequence contains no elements". 

Løsning: 

Fejlbeskrivelserne er opdateret, så der er en forklarende beskrivelse til, hvad der går galt. 

 

Sagsnr.  126965 – der findes ingen amal for målepunktsid 

Problem: 

Kan ikke oprette eller rette på den fysiske måler på E17, hvis der tidligere har været tilknyttet en 

NETTO måler på installationen. 

Løsning: 

Sync'en kan nu håndtere, at der tidligere har været en NETTO måler på installationen/ 

anlægget. 

Den nye måler med tilhørende tælleværk bliver oprettet, og NETTO måler reference på ampop 

bliver fjernet fra Pr.dato'en og frem i tid, og den nye måler på tælleværk bliver indsat. 
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Sagsnr.  126967 – Eksekvering af stop kuvert fejler 

Problem: 

Eksekvering af stop kuvert fejler, pga. tidligere fejlende flow som hentes ud. 

Exception i mfejl: Nullable object must have a value. 

Løsning: 

De tidligere fejlende flows bliver ignoreret. 

Derudover er den generelle fejlhåndterering i den interne flowmotor der behandler bl.a. start og 

stop kuverter forbedret således, at der kommer bedre fejlbeskeder. 

 

Sagsnr.  127017 – Virtuelle aflæsninger på vildspor => ingen nettomåler 

Problem: 

Når nettomåleren ikke oprettes, synces aflæsningerne ikke. Hvis man opretter en nettomåler 

manuelt, synces aflæsningerne stadig ikke, fordi de har kvaliteten "Aflæst". 

Løsning: 

Når der modtages forbrug (BRS-020), hvor stand ikke er udfyldt, så bliver det tolket som netto 

forbrug "E17Virtual". Normale forbrugsopgørelser skal have stand udfyldt. 

 

Sagsnr. 127189 – Modtagelse af mp stamdata (D20 E0G) smider exception 

Problem: 

Ved modtagelse af stamdata (D20 E0G) som svar på forespørgslen af stamdata til kontrol 

smider Marked Server en exception på leverandørsiden. 

Løsning: 

Fejlen kunne opstå, hvis der blev anmodet om stamdata på et målepunkt, hvor svaret 

indeholdte samme mpid for child mere end en gang i samme besked. Dupletter i beskeden 

bliver nu ignoreret. 

 

Sagsnr.  127190 – Brug af Linq : Single() og First() 

Problem: 

Brug af Single() og First() skal fjernes (eller minimeres) i 

InstallationMeteringpointSupplierFacade der bruges af Sync'en. 

Der bør istedet bruges SingleOrDefault eller FirstOrDefault og så smide en passende 

fejlbeskrivelse i en exception, da kunder ingen mulighed har for selvhjælp til fejlfinding på 

generelle exceptions. 

Løsning: 

Fejlbeskrivelser er opdateret således, at mfejl afspejler, hvad fejlen er ved ampop opdateringer 

på leverandørsiden. 
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Sagsnr. 127245 – Null i companyid når SWMarket.Contact opdateres 

Problem: 

Sync'en kan fejle ved synkronisering af kundestamdata, hvis der er fremtidige kontakter på en 

kunde. 

Fejlbesked: 'Cannot insert the value NULL into column 'CompanyId', table 'SWMarket.Contact'; 

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

Løsning: 

Hvis firmanummer skulle være tomt, så bliver firmanummer sat. 

 

Sagsnr.  127346 – Der skal målepunktsid på mfejl 

Problem: 

Fejlende beskeder i Marked Server og Communicator skal have målepunktsid på, hvis det er 

muligt. 

Løsning: 

Marked Server og Communicator er gennemgået for exceptions og fejl. 

Alle kendte fejl og fejloprindelser er nu med målepunktsid. Der kan dog stadig forekomme mfejl 

uden målepunktsid, hvis det er tidligt i beskedmodtagelsen, hvor beskeden ikke er trukket ud af 

XML. 

 

Sagsnr.  127359 – Sequence contains no elements 

Problem: 

Der optræder fejl i mfejl med "Sequence contains no elements". 

Fejlen opstår i EndSupply på Supplier facaden. Måske brug af SingleOrDefault i stedet for 

Single. 

Derudover skal laves bedre fejlmeddelser, således kunden selv kan fejlsøge. 

Løsning: 

Fejlbeskrivelsen er opdateret med brugbar tekst. Fejlen kunne opstå, hvis sync'en ikke kunne 

finde footeren på ampop. 
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Sagsnr.  127708 – Gensync på mmp 

Problem: 

Der skal være mulighed for gensync på mmp. 

Løsning: 

Der er nu mulighed for at foretage gensync på mmp for leverandører. 

Rettighedsniveau skal være over 38. 

 

Sagsnr. 126157 - Mkodevask 

 

Problem: 

I mkodevask er der nogle tællere i øverste højre hjørne - tælleren til antal uden forslag virkede 

ikke. 

Løsning: 

Det er nu rettet, så der vises korrekt antal uden forslag. 

 

Sagsnr. 127298 - BRS001 - lev.skift - gyldigheds dato 

 

Problem: 

Der kan ikke afsendes kundestamdata i forbindelse med et leverandørskift fra mopg, da den 

ikke benytter valideringsreglerne korrekt. 

Løsning: 

Der er lavet koderettelse, så den korrekte valideringsregel bruges i forbindelse med afsendelse 

af kundestamdata fra mopg. 

 

Sagsnr. 124044 – Sverige EDI-faktura - øredifference 

Problem: 

Energiskatten i EDIFACT elektronisk faktura på det svenske marked udregnes forkert, hvilket i 

nogle tilfælde giver en øreafrundingsfejl. 

Løsning: 

Nu udregnes energiskatten altid med to decimaler, hvilket eliminerer 

øreafrundingsproblematikken. 
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Sagsnr. 127171 - Fejl i afsendelse af bilateral handel Sverige og Finland 

Problem: 

Man kan ikke medsende kapacitetsaftale i en Schedule Report besked, men eSett kræver feltet 

udfyldt. 

Løsning: 

Det er nu muligt at medsende kapacitetsaftale i en Schedule Report besked. 

Problem: 

1: Hvis aktøren er ukendt, så fejler modtagelse af Confirmation Report beskeder. Fejlen vises 

dog ikke i alogedi, men kun i Host, hvor den vises sammen med andre fejl, som er ok. Med ok 

menes fejl, der er forventelige. Fx at en modtaget tidsserie ikke findes i SonWin. 

2: En Confirmation Report besked kan indeholde to slags forretningstyper: A08 = intern 

nethandel og Z64 = intern handelsdifference. For tidsserier, der modtages fra begge 

handelsparter af eSett, burde Confirmation Report indeholde samme tidsserieidentifikation som 

afsendes i Schedule Report af handelspart, men for Z64 passer dette ikke. Altså kan tidsserien 

ikke identificeres, og hele Confirmation Report beskeden afvises. 

Løsning: 

1: Hvis aktøren er ukendt i SonWin, så afvises Confirmation Report beskeden, da tidsserien 

ikke kan identificeres. Fejlen vises herved også i alogedi. 

2: Alle tidsserie identificeres ud fra dens aggregeringsoplysninger, så tidsserieidentifikationen 

anvendes ikke mere. 

 

Sagsnr. 125231 - Mregler - Knappen skiftes ikke farve 

 

Problem: 

Knappen 'Gendan standardværdier' skiftes ikke farve, når man laver en ændring i 

skæringsdato. 

Løsning: 

Der er lavet koderettelse, så farven på knappen "Gendan standardværdier" altid stemmer 

overens med status for tidsfristen i forhold til defaulten. 

 

 

6.4 Integration 

6.4.1 SonWin Host 

 

6.4.2 SonWin XMLBasis 
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Sagsnr. 127378 (hovedsag 114711) - XMLBasis - multi rendering 

For mere information om multi renderings funktionalitet henvises her til hovedsag 114711. 

XMLBasis kald web011, web012 og web013 er udvidet med en valgfri element specifikation. 

Fuldspec elementet i web013 kald er obsolete. Læs mere om ændringer i 

xBlåBogXMLBasis.pdf 

 

Sagsnr. 127548 - Udvikling – Forbrugerportal 

Web021 er udvidet med markering som indikerer om måleren er en korrektor måler. 

Web022 validerer nu kundens aflæsninger imod aaflsys, og vil blive afvist, hvis ikke de er 

valide. 

 

Sagsnr. 127859 – kommunekoden ikke med retur – men derimod kommunenavnet 

Problem: 

Sagsnr. 122227, som er løst i 2017.02 release har vi nu haft Netcompany til at kigge på. I 

sender ikke kommunekoden med retur – men derimod kommunenavnet.  

Løsning: 

Korrekt at der returneres kommunenavn og ikke kommunekode. Det er nu rettet op, således at 

kommunekode returneres. 

6.5 Basis 

6.6 Finans 

 

6.7 Tids- og sagsstyring 

7 Hotfix-notes 

 

07. april 2017 

Sagsnr. 126961 – Håndtering af nettoafregnede anlæg pr. 1. april  

Der henvises til proces vejledning på kundeområdet under Leveranceoversigt.  
 
Bemærk:  

Venligst bemærk, at der skal køres Ampop_SQL inden man installerer denne Billing Client. 

Sql’en ligger på kundeområdet under msi pakken. Hvis I har brug for assistance til køre sql’en 

bedes I venligst kontakte DriftSupporten. 

 

11. april 2017 
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Sagsnr. 127764 - Fejl i fraflytter flow 

Problem:  

Fraflytter flow fejler i SonWin Server CustomerService Flows. 

Fejlen skyldes restrukturering af markeds tabeller foretaget i release 2017.03. Den rutine som 

tjekker forsyningspligt i SonWin Server CustomerService Flows var ikke tilpasset i forhold til 

database ændringer. 

Løsning:  

Rutinen i SonWin Server CustomerService Flows er ændret i forhold til database ændringer. 

 

12. april 2017 

Sagsnr. 127691 – Fejl i bamlist 

Problem:  

Bagvedliggende sql indeholdt ikke PartyRoleDetail. 

Løsning:  

Sql tilrettet med PartyRoleDetail. 

 

Sagsnr. 127659 – FEJL i aafdr  -  betalingsaftaler. 

Problem:  

Dimensionering af array mangler. 

 

Løsning:  

Dimensionering af array tilpasses dynamisk antal linjer rækker, der er behov for. 

 

Sagsnr.  127803 - Nye målepunkter 

Problem:  

Der blev ikke fundet nogle tidsserier til de nye målepunkter, der var indlæst med excel. Derfor 

kom ingen forbrug, på de nye målepunkter, når der blev dannet regninger. 

Løsning:  

Der er rettet i det udtræk, der finder tidsserierne. 

 

Sagsnr.  127705 - Ampoprecords med ekstra målepunkslinjer 

Problem: 

Sync’en kan ikke håndtere flere målepunktslinjer med samme målepunktstype på samme 

ampop anlæg på leverandørsiden. 

Løsning: 
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Sync’en er tilrettet således, at parsing af indkomne målepunktsstamdata på leverandørssiden 

kan håndtere, at der er flere målepunkter af samme målepunktstype på samme anlæg. 

 

20. april 2017 

 

Sagsnr. 127698 - MSCONS med gasdata fejler i indlæsning. 

Problem:  

MSCONS edi filer kunne ikke indlæses. 

Løsning:  

Kald af subrutine fejlede grundet database ændringer. Dette er nu rettet. 

 

 

 

 

  



 

54/62 

SONLINC A/S Copyright © 2017 

PRINCE2® is a registered Trade 

Mark of the Cabinet Office 

 

Fil:Release noter 2017.04.docx 

Sag: 126687 

8 Apendix 

8.1 Databaseændringer 

Når der opgraderes fra version 2017.03 til version 2017.04, vil der blive foretaget 

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

databaseændringer). 

Sagsnr. 127336 – Diverse rettelser. Bl.a. SWIE, SNEX og afterReorg 

Nye ændringer for Swie, Snex og reorg: 

Swie: Kundenr vil altid sættes i tabellen agird, når der oprettes en ny række. 

Snex: Filter 100004 findes ikke længere. Filteret sørgede for at filtrere fakturaer fra, hvis der 

fandtes flere fakturaer på kunden/installationen. 

Reorg: Ved reorganisering af database vil kolonnen kundenr i tabellen agird opdateres med det 

rigtige kundenr, hvis kolonnen er Null. Opdatering vil kun ske, hvis databaseversionen er under 

9850. 

 

* ------------------------------------------------------------------ 
* 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 
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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 
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' 
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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 
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= 
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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 
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 
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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 
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 
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(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 
( 
 [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 
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); 
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, 
 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 
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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 
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 
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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 
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) 
 

 

 


