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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 2017.04 til og med release 2017.05. 

2 Erfa-opgaver og andre større nyudviklingsopgaver 

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

Sagsnr. 128013 – Rafr69_v4, specificeret layout for el. 

Mulighed for kun at køre specificeret layout i rafr69_v4. Det vil sige, at CVR-nr. i akunde og 

layout for el overstyres. 

Funktionaliteten er gældende for faktura efter Engrosmodellens indførsel og for fakturaer med el 

på. Der gives ikke mulighed for at danne faktura i simpelt layout, når trimning er sat. 

Trimning, der skal sættes: INVOICELAYOUT, ALWAYSSPEC. ( F1-hjælpen er opdateret.) 

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. 126535 + 125843 – Ampop fejler ved opret elvarme netselskab S 1702-161 

(NET) 

Problem: 

Hvis der oprettes elvarme på et målepunkt tilbage i tid, i forhold til nyeste record på ampop, 

kopieres elvarmemålepunktet ikke med frem på den nyeste pr.dato, og det ligner derfor, at 

elvarmen kun har eksisteret i en kort periode. 
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Løsning:  

Der er rettet i koden, så når der tilføjes en ampop-record med elvarme (D14 målpunkt) vil den 

også blive tilføjet på nyere ampop-records, og anlægstypen vil blive skiftet til at være med 

elvarme på disse nyere records. 

Oprydning: 

Hvis der sidder nogle selskaber med konkrete behov for at få kopieret elvarmemålepunkter frem 

på nyere records, skal der indmeldes en konsulentsag med konkrete installationsnumre, hvor 

der skal foretages oprydning. 

Sagsnr. 127565 – Man kan ikke nedlægge samme dag, som måleren er nedtaget (NET) 

Problem: 

Når man ved brug af Nedtag måler i amalo med dato fx den 02.04.2017, så ændres status på 

ampop til Afbrudt med dato den 03.04.2017. Så kan man først ændre status til Intet anlæg og 

Nedlæg pr. 04.04.2017 på ampop, og dermed forventer DH en aflæsning både pr. 04.04.2017 

og 05.04.2017, hvilket så bliver en manuel proces. 

Det skal være muligt at nedlægge anlægget samme dag, som måleren er nedtaget i amalo. 

Løsning:  

Det er nu muligt at ændre ampop til "Intet anlæg", når måleren er nedtaget via amalo på samme 

pr. dato som nedtagelsen. 

Oprydning: 

Det er ikke muligt at lave automatiseret oprydning på disse nedlæggelser der har måtte laves 1 

dag for sent ift. nedtagelsen af måleren. 

Sagsnr. 118256 – Forbedrer Sync'ens muligheder for at frasortere TS'er (NET) 

Problem: 

Pt. frasorterer Sync'ens tidsserier i Sync'en ved at se på EDIEL nr. mv. Det medfører en masse 

uønsket sync og fejl i mfejl. 

Sagen omhandler NET, hvor beregnede målepunkter, der modtages fra ENDK, forsøges sendt 

igen af Sync og Marketserver, fordi tidsserieværdierne ændrer sig. Efter intern drøftelse er der 

enighed om, at sagen hurtigst imødekommes ved at fjerne den fejlbesked Market Serveren 

smider, når den får melding fra Sync om at sende beregnede målepunkter.  

Løsning:  

Beregnede målepunkter bliver nu ignoreret af Sync'en, således at de ikke bliver overført til 

markedsserveren, og dermed undgås den efterfølgende fejl på afsendelsen. For hver tidsserie 

bliver der kontrolleret for målepunktsarten på mmp i forhold til startdatoen i tidsserien. 

Oprydning: 

Ingen oprydning nødvendig, da problemet ikke har medført datafejl. 

Sagsnr. 119649 – S1606-3083 Afregningsform skal være blank på mmp i SW (NET) 

Problem:  

Der skal ikke være afregningsform på mmp, hvor målepunktstype er produktion; feltet skal være 

blankt. Der kan ikke ændres i feltet, har også prøvet at få lavet en SQL update uden held, så vil 

gerne have oplyst, hvordan jeg får feltet ”blanket”. Problemet er synligt, når jeg trækker 
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konsistensfiler ud til Energinet (DH) – her er vi ikke konsistente på afregningsform, da der står 

timeafregnet i SonWin og intet i DataHub’en. 

AFKLARET LØSNING, DER SKAL LAVES: 

1) Fast regel, at vi helt undlader afregningsform, når vi syncer alt andet end E17 

målepunkter, uanset hvad der leveres fra ampop. Så kan man altid tilpasse ampop på 

sigt, hvis det ønskes, uden at det kræver yderligere ændringer i Sync eller udefter.  

2) Oprydningsopgave ift. allerede syncede målepunkter på mmp, hvis de skal være 

konsistente med DH. Dvs. alle "ikke-E17"-mp'erne skal have blanket deres 

afregningsform på swmarket.meteringpoint. Bør ske via reorg / løsningen, så der ikke 

skal køres SQL ved versionopdatering manuelt. 

Løsning:  

Der er lavet koderettelse således, at det nu er default, at afregningsform "blankes", hvis 

målepunktstypen er forskellig fra E17 og D13. Dette sørger Sync'en for. 

Eksisterende data rettes op ved reorganisering af databasen. 

Oprydning: 

Eksisterende data rettes op ved reorganisering af databasen, som sørger for at afregningsform 

blankes på mmp  på alle målepunkter, hvor målepunktstypen ikke er E17 og D13. 

Sagsnr. 126504 – S1702-3479 Nedlæggelse af produktionsmålepunkter - rod i struktur 

(LEV) 

Problem: 

Ved nedlæggelse af et SOL anlæg, har vi et problem med målepunktsstrukturen. 

Vi ser, at produktionsmålepunkterne bliver nedlagt i mmp og fjernet i ampop, men målenr. bliver 

ikke opdateret. 

Når vi kigger i amal, kan vi se, at den har oprettet 3 nye målere, alle uden tælleværk. (Måler nr. 

6, 7 & 8). Den første bliver oprettet, når vi modtager besked om målerskift (E07 E67), men de to 

andre oprettes i forbindelse med, at vi modtager Opdatering stamdata målepunkt, (E07 E32). 

Vi kan også se, at både måler 4 med tælleværk for D07 og D06, og måler 5 NETTO måler er 

aktive. 

Løsning:  

Sync'en inaktiverer nu det tilhørende tælleværk, når en BRS-007 modtages for et målepunkt. 

Det tilhørende tælleværk udledes ved at kigge på ampop. 

Hvis der ikke er aktive tælleværker tilbage på måleren, bliver denne også inaktiveret som følge 

af BRS-007. 

Oprydning: 

Oprydning foretages på hovedsag 128400 som en del af taskforcets oprydning efter version 

2017.05. 
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Sagsnr. 126205 – 5-dages brev ifm. sekundær tilflytning (LEV) 

Problem: 

Sonlinc har leveret en løsning til udsendelse af 5-dages brev ifm. sekundær tilflytning, altså 

tilfældet, hvor SE modtager en fraflytning og ingen tilflytning. Grundet leveringspligten, ønskes 

så ejer indsat som tilflytter, men denne har krav på et brev, hvor denne med en frist på 5 dage 

kan beslutte at vælge anden leverandør, eller meddele hvem det i virkeligheden er, som flytter 

ind på målepunktet. 

Den nuværende løsning er tænkt ind med redi03 rapporten og en dertil oprettet kuvert i 

flytteflowet. 

Der opleves hos SE det problem, at redi03 ikke tager fat i kuverten, før tilflytterforbruger er 

aktiv. Det bliver tilflytterforbruger først, når fraflytterforbruger er opgjort, og flowserver har 

færdigudviklet tilflytterforbruger – dvs. EFTER 5 dagsfristen er overskredet. 

Løsning:  

Der er lavet en koderettelse i market, så der er korrekte status på INFO-kuverten. Dette løser 

dog ikke problemstillingen med, at forbrugeren skal være oprettet, før redi03 vil tage fat i 

kuverten. 

Da der er tjekket ind på denne sag, bliver vi nødt til at lukke den.  

Sonlinc har oprettet undersag 128445, til tilpasning til redi03/awk, så løsningen kan blive 

komplet – foranalyse af denne opgave sker i uge 22. 

Oprydning: 

Indtil den rigtige løsning kendes, er oprydning ikke nødvendig. 

Sagsnr. 126624 – S 1703-003 Annulleret sekundær tilflytning behandles forkert (LEV) 

Problem: 

Vi har meldt en sekundær tilflytning pr. 1. februar 2017 (Meldt pr. 30. januar 2017). 

Efterfølgende melder en anden elleverandør en almindelig tilflytning pr. 1. februar 2017 (Meldes 

pr. 19. febraur 2017). 

Følgende fejl opstår: 

 Stopkuvert fejler i mflow, og følgende besked kommer i mfejl: ”Stop af leverance fejlede 

– målepunktet havde ingen kommende leverance”. 

 Leverancen i mrolle annulleres ikke i takt med sekundær tilflytning annulleres.  

 Ampop bliver forkert med aktiv leveance pr. 1. februar 2017. 

Løsning:  

Følgende flow er nu kodet i dette tilfælde. Det der er markeret med fed, er fejlrettelsen. 

Det er kodet, så det gælder generelt ved modtagelse af annullering til både BRS-001, BRS-009, 

BRS-043 og BRS-044. 

1. Vi er leverandør i forvejen – har været det siden 2001-01-01. Vi laver en sekundær 
tilflytning pr. 2017-02-01 

a. Medfører modtagelse af E44 E01 = stop leverance til gammel leverandør 
b. Eksekvering af START-kuvert medfører, der sættes stopdato på den åbne 

leverance pr. 2017-02-01 og oprettelse af ny leverance pr. 2017-02-01 (sker 
først 1 dag før flyttedatoen) 
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2. En fremmed leverandør melder tilflytning pr. 2017-02-01 
a. Medfører modtagelse af 2 x E44 E01 

i. Første E44 E01 indlæses i sekundær tilflytteflow og sætter status på 
flowet = annulleret. Den skal sætte hak i den nye leverance på 
mrolle og genåbne den forrige leverance 

ii. Anden E44 E01 indlæses i flow for sig selv. Stop kuvert skal sætte 
stop på den åbne leverance. 

 
Oprydning: 
Oprydning foretages på hovedsag 128394 som en del af taskforcets oprydning efter version 
2017.05. 
 

Sagsnr. 127575 – Annullering på mrolle slår ikke igennem på ampop (LEV) 

Problem: 

Vi oplever, at der desværre ikke altid sync’es mellem mrolle og ampop. Dvs. vi har i vedhæftede 

eksempel mrolle stående, så den matcher DataHub’en med stop dato 1/12-2016, men ampop 

står stadig som om, at vi har leverancen. I mfejl får vi en fejl, der siger følgende: ”Exception: 

Sequence contains more than one matching element”. 

Det er korrekt nok, at der på det vedhæftede eksempel er 2 ampop historikker - én pr 1/12 og 

én pr 7/12, men det burde ikke være noget, der skulle kunne stå i vejen for, om der kan sync’es 

eller ej fra mrolle til ampop. 

Løsning:  

Hvis der ligger flere ampop-records efter "cancel startsupply", kommer der ikke længere en fejl. 

Jf. fejlrettelse til 2017.04, kan der oprettes en leverancestop med en tidligere pr.dato end nyeste 

record, og leverancestoppet kan kopieres frem til denne/disse nyere pr. datoer. 

Oprydning: 
Oprydning foretages på hovedsag 128396 som en del af taskforcets oprydning efter version 
2017.05. 

Sagsnr. 127853 – 2 scenarier, hvor der kan være måleroplysninger på virtuel E17 

(LEV) 

Problem: 

Måleroplysninger på E17 virtuel skaber problemer for ampop. 

Ser ud til at opstå i 2 scenarier: 

1) Hvis der allerede er måleroplysninger på en Virtuel E17 (sandsynligvis opstået pga. 

SQL-update eller migrering?), så kopierer den dem med over på næste record - 

også når den nye record oprettes af markedskommunikationen. 

2) Der modtages et skift fra fysisk->virtuel samtidig med, der modtages en stamdata 

opdatering, hvor målepunktsarteten = fysisk og måleroplysninger er sat. Skift fra 

virtuel til fysisk indlæses først. Stamdata indlæses få millisekunder efter. 

Løsning:  

Pkt 1 er løst. Hvis der fejlagtigt er målerinformationer på mmp på et virtuelle målepunkt, og den 

opdatering der kommer, også er virtuel, så bliver alle målerinformation slettet på den dato, som 

er med i opdateringen. 
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Pkt 2 er løst. BRS-006 ændrer ikke på målerinformation, der ligger på mmp. Hvis der sker 

opdatering af målerID i BRS-006 (dvs. skift af målerID, som ikke sker i målerskiftebeskeder, 

BRS-014) skal det findes via konsistenskontrollen. 

Oprydning: 

I reorganisering slettes målerinformationer automatisk på alle mmp records, hvor 

målepunktsarten er virtuel (sag 128399). Der oprettes historik på ændringerne inden update, og 

der sættes "Reorg" initialer på rækker, der opdateres, så kilden til ændringer kan spores, og 

tidligere dataværdier findes. 

 

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. 125197 – Fejl i målerskift efter rokering samme dag (NET) 

Problem: 

Der er kørt rokering på alm. forbrugsinstallationer i fredags – altså 2016-01-06. Dermed er der 

kommet en ny ampop-record på samme dato.  

Som I kan se af vedhæftede ark, kan de ikke få skiftet målere i net, som jo skal skiftes pr. 2016-

06-01. 

Løsning:  

Det er i nuværende version af ampop og amalo/rafr120 ikke et problem, at der ligger en ampop-

record med opdateret anslået forbrug oveni den ønskede pr.dato for stamdataændringen. Dette 

blev løst i 2017.04. 

Oprydning: 

Det er ikke muligt at lave oprydning af disse gamle måleskifter, der ikke har kunnet 

gennemføres via automatik. 

Sagsnr. 127825 – Målerskift slår ikke fuldt igennem (NET) 

Problem: 

Vi har fortsat problemer med, at målerskift ikke slår rigtig igennem i vores firma 1 

handelselskab. Nogle går fint igennem. Vi har lavet målerskift den 9. til 11. april i firma 4 Net. 

Her er der 10 stk, som ikke er gået korrekt igennem til firma 4 handel. Vil I se på dette? 

Løsning:  

Problemet er, at tidsfristerne for håndtering af målerskift ikke overholdes. Når man skifter 

elmåler, så må man ikke sætte udskiftningsdato til samme dag, som man skifter måleren - det 

vil nemlig blive tolket som 00:00 dagen efter i DataHub. I net skal man derfor altid sætte 

skæringsdato en dag før man skifter måleren, ellers får man fejlbeskeden i mfejl: ”Dato er ikke 

indenfor angivet tidsfrister.”, og så sendes målerskiftet ikke til DataHub’en. Når det fejler i net, 

sendes det ikke til leverandøren. 

Eksempel – måleren skiftes 2017-05-31 kl. 14.00 – hvis denne dato indsendes, vil den blive 

opfattet som et målerskift 2017-06-01 00:00 og som en fejl i DataHub’en, fordi man 

udelukkende kan sende målerskift ind pr. dags dato eller dags dato – 1 dag. For at få et 
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målerskift igennem pr. 2017-05-31 skal datoen angivet i amalo således være 2017-05-30 – det 

vil blive tolket som 2017-05-31 i DataHub.  

Oprydning: 

Målepunkterne er blevet genoprettet. Generelt oprydning ikke nødvendig. 

Sagsnr. 126962 – SQL exception ved nettoafrgrp skift (LEV) 

Problem: 

Måleroprettelse ved nettoafregningsgruppe skift fejler, da der udsøges for eksisterende målere 

tilknyttet installationen på ampop. 
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Løsning:  

Fejlen er løst på 126747, og er med i 2017.04 releasen. Sync'en kunne finde mere end 1 måler, 

som matchede på ampop, da pr.dato ikke blev brugt i udsøgning. Udsøgningen er også udvidet 

med tjek mod amald for at se, om måleren er aktiv - hvis ikke, bliver den også filtreret fra. 

Oprydning: 

Oprydning foretages via almindelige taskforcearbejde. 

Sagsnr. 126419 – Sync´en oprettet opsat stand, men indlæser ikke de andre 

aflæsninger (LEV) 

Problem: 

Vi har en del installationer, som ikke får sync’et sine aflæsninger ind – I dette eksempel har 

Sync´en dannet en opsat pr. 4/1-2017 tilbage til 5/7-2016 – hvorfor kommer resten så ikke ind – 

skyldes det at måler 1 var aktiv – da den har haft målernr 1, som er en fiktiv måler, som alle 

vores installationer har haft? 

Løsning:  

Der synces ikke fra mforbtaller til atlv, da ampop ikke har dato korrekt for målerskift. 

Oprydning: 

Det er ikke muligt at rydde op automatisk. Disse manglende sync’ede aflæsninger fra 

mforbtaller må behandles manuelt. 

Sagsnr. 127331 – S1703-4173 Ampop ved genoptagelse af lev ad af anden leverandør 

(LEV) 

Problem: 

Vi har på inst. 344541224 lavet en tilflytning pr. 1/9-16. Den vælger vi så at lave som fejlagtig, 

og anden leverandør genoptager også leverancen, men vores ampop retter sig ikke korrekt til. 

Den står som tilsluttet, selvom der er slutdato i aforb, og at mrolle har flueben i annulleret. 

Løsning:  

Der opstår en fejl i Sync'en, som er rettet i en senere release. 

Fejlen, der er en exception "Sequence contains more than one matching element", opstod 

2017-03-22 13:31:15.2130000, i version 2017.01a. 

Fejlen er løst under opdatering af ampop på 125774, som var med i 2017.02. 

Oprydning: 

Oprydning vil ske som del af almindeligt taskforcearbejde. 

Sagsnr. 127343 – Målerskift som ikke registeret (LEV) 

Problem: 

På inst.nr. 55411543861 (Netto gruppe 6) – er målerskiftet ikke gået igennem, og jeg kan ikke 

se hvorfor. 

Løsning:  

Installationen er kommet i orden. Sagen lukkes ifølge aftale med kunden. 
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Oprydning: 

Ingen oprydning nødvendig. 

Sagsnr. 127402 – BRS-010 Fraflytning Annulleret kommer ikke til mrolle (LEV) 

Problem: 

For BRS-010 opstår det, at en annulleret fraflytning ikke kommer i mrolle. I mfejl står: ”Stop af 

leverance fejlede - målepunktet [5713131xxxxxxxxxxx] havde ingen kommende leverancer” 

Den 2017-01-03 har ekstern leverandør meldt fraflytning med skæringsdato 2017-02-28. 

Den 2017-02-03 har SEF Energi meldt BRS-009 Tilflytning med skæringsdato 2017-02-20, der 

herved annullerer BRS-010 Fraflytningen, men annulleringen kommer ikke til mrolle. 

Løsning:  

Fejlen kunne ikke genskabes. Der er lavet en E2E-test, hvor en fraflytning annulleres af 

overlappende tilflytning. Her opdateres mrolle korrekt. 

Oprydning: 

Ingen oprydning nødvendig. Afvigelser i leverandørforhold mellem SonWin/mrolle og 

DataHub’en kan findes med konsistenskontrollen. 

3.2 Område (3) Valideringer / Hjælp til selvhjælp 

Sagsnr. 128064 – Validering vises på irrelevante installationer 

Problem: 

Validering vises på irrelevante installationer - fx vandinstalllationer, gasinstallationer osv. 

Valideringsikoner må kun vises, når: 

- Engrosmodellicens er sat 

- Ainst tarif <> 99999 

Løsning:  

Implementeret efter anvisning. 

Oprydning: 

Oprydning ikke relevant. 

Sagsnr. 126758 – Oversigtskærmbillede avalinst – Overblik over installationer med 

valideringsfejl (LEV) 

Denne sag løser også de interne undersager 126754, 126755, 126756 og 126757. 

Forudsætning: For at kunne se data i skærmbilledet er det nødvendigt at installere og 

konfigurere SWIP (SonWin Server Information Provider). SWIP vil typisk blive sat til at 

hjemhente data hver nat, hvorefter det er muligt at se nyeste valideringsfejl i avalinst. Det er 

således en forudsætning for brug af skærmbilledet, at SonWin Server Information Provider har 

kørt en rapport, inden der kan udsøges. 

Avalinst: 

Overbliksskærmbilledet avalinst har til formål at vise rapporter over valideringer udført 

automatisk på alle elinstallationer, hvor vi har leverancen. Oversigtsskærmbilledet giver således 
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det samlede billede på tværs af elinstallationer i firmanummeret. 

Ved udsøgning uden parametre vil seneste rapport, samt detaljer, fremvises for brugeren. 

Efter udsøgning er det muligt at trykke frem eller tilbage i toolstrip barren, hvorved der vil 

udsøges den nyeste, tidligere eller senere rapport, hvis en sådan findes. 

Der er implementeret filter i vinduet, hvorved det er muligt at begrænse udsøgningen til 

Målepunktstype, Installationsnummer interval og/eller Målepunkts interval. Ved bladring vil 

filteret bibeholdes. 

Det er ved hjælp af toolstrip barren muligt at udskrive et screenshot af vinduet, eller eksportere 

tabellen til Excel. Ligeledes er der implementeret tooltips på kolonnerne for at lette brugerens 

forståelse for kolonnens indhold. Ved Export til Excel vil overskrifterne på kolonnerne ændres til 

en beskrivende tekst på regnearket. 

Almindelig Ctrl+A samt Ctrl+H funktionalitet er implementeret på tabellen i brugergrænsefladen. 

 

 

 

Proces: 

Der arbejdes internt på at lave et overblik/administrationsskærmbillede med mulighed for at se 

sum af fejl pr. kolonne og tendenslinjer for en konkret periode mv. Disse ting leveres først 

senere på året. 

Avalinst skærmbilledet, der er leveret her i 2017.05, viser installationer med valideringsfejl og 
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hvilke valideringstjek, der er fejlet for hver installation. Hvis det ønskes at se tendenslinjer 

og/eller summer for antal fejl, skal der eksporteres til Excel hvorfra de almindelige funktioner 

kan bruges. 

Avalinst kan i sin nuværende form bruges til at finde installationer, der har en eller flere ens fejl 

og dermed lave en målrettet indsats på oprydning af disse fejl.  

3.3 Område (4) Korrektioner 

Sagsnr. 126508 – Stadig udfordringer med korrektioner i net, hvor den korrigerer 

(NET) 

Problem: 

Vi oplever stadigvæk, når vi korrigerer med korrektionsmodullet på tlv for skabelonkunder i 

Sonwin, at systemet laver den samme korrektion på flere installationer, hvis de har samme 

trans nr. på atlv. 

Hvordan undgås, at flere installationer får samme trans nr., eller hvorfor kigger 

korrektionsmodullet overhovedet på trans nr., når den korrigeres, og hvad skal vi gøre med 

dem, så de har samme trans nr. som i dag. 

Løsning:  

Årsagen er, at den funktion (BillingCoreSettings.Hent_Counter), der henter tællere fra 

databasen, er konstrueret uhensigtsmæssigt.  

Funktionen foretager 2 transaktioner mod databasen for at hente næste ledige counter (tæller). 

I helt specielle tilfælde kan det derfor ske, at samme counter hentes til samme 

funktion/skærmbillede. 

Robustheden øges ved at omskrive de 2 transaktioner til 1. 

Oprydning: 

Målrettet oprydning ikke mulig. 

Sagsnr. 126647 – S1702-4815 Kan ikke gensende korrektionsperioder via mforbtaller 

(NET) 

Problem: 

Man kan ikke gensende korrektionsperioder via mforbtaller.  

Løsning:  

Der var en stop-klods i mforbtaller, som gjorde, at en korrektion blev forhindret i at blive sendt - 

med en exception. Der er lavet koderettelse, som fjerner stop-klodsen, således at en korrektion 

kan genfremsendes. 

Oprydning: 

Oprydning ikke relevant. 

Sagsnr. 128207 – Rapport til visning af timekorrektioner (LEV) 

Sagerne 123585 og 125015 lukkes som følge af denne sag. Senere i 2017 leveres resten af 

projektet, der samlet set skal tilbyde et forbedret korrektionsprincip – Det sker på sag 126562. 
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Rapporten, der leveres, ser ud som følger: 

 

Rapporten kan hentes på Sonlinc kundeportal.  

Sammen med RDL-filen findes også en vejledning, der beskriver brugen af rapporten. 

3.3.1 Planlagte sager, der er lukket som support: 

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

support. 

Sagsnr. 111689 – Forbrug på atlv som ikke regningsmarkeres (LEV) 

Problem: 

På en installation, har vi modtaget et originalt forbrug som ikke er beregnet, derefter har vi 

modtaget en korrektion på samme dato og endnu et forbrug. Når vi danner afregning, så bliver 

alt korrekt (altså regningen), men på tælleværket er forbruget, som ikke skal beregnes p.g.a. 

indkommende korrektion, ikke regningsmarkeret. 

Løsning:  

Det er ikke meningen, at der skal sættes regningsnr. i grid’et på atlv, når der er hak i 

"Korrigeret". 

Oprydning: 

Ikke relevant. 

Sagsnr. 122795 – S1610-1346 Korrektioner Time kunder (LEV) 

Problem: 

På en installation er der beregnet for august måned den 8/9 med et forbrug på 61636,019. 

Men da vi går i batsvis i dag, er forbruget ændret til 42469,929. Hvordan kan det ske, og 

hvordan skal vi som handelselskab fange disse korrektioner? 

(jeg kan ikke finde noget i abehkor...) 

Løsning:  

Der er lavet ændringer til markedet i release 01, der sikrer, at dobbelte korrektioner ikke vil 

bliver overført, såfremt de har samme stand, forbrug og er i samme periode. Samtidigt vil der i 

release 05 medfølge en korrektionsrapport, der kan fange korrektionerne som beskrevet i 

fejlbeskrivelsen. 

Oprydning: 

Ikke relevant. Rapporten vil kunne finde installationer med korrektioner jf. beskrivelse under 

128207 ovenfor. 
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Sagsnr. 123211 + 123212 – S1610-3447 + S1610-3448 Fejl i abehkor - kan ikke vælge alm. 

Beregning (LEV) 

Problem: 

Der er en fejl i abehkor. Når der kommer korrektioner ind med null korrektions forbrug, kan vi 

ikke vælge alm. beregning, hvilket vi skal kunne for, at regninger bliver rigtige. 

Løsning:  

Virker på nuværende versioner. Lukkes efter aftale med kunden. 

Oprydning: 

Ikke relevant. 

Sagsnr. 124935 – Behandling af linjer fra abehkor fejler? (LEV) 

Problem: 

Ved behandling af linjer fra abehkor, er det tit, at korrektioner ikke kan afregnes, da der dannes 

linje med fejl. Aner ikke, hvorfor den fejler, men man kommer ikke videre. Hvordan skal vi få 

afregnet korrektion? 

Løsning:  

Virker på nuværende versioner. Lukkes efter aftale med kunden. 

Oprydning: 

Ikke relevant. 

3.4 Område (5) Konsistens 

Sagsnr. 122273 – mfejl beskeder, der ønskes oversat (NET / LEV) 

Problem: 

Vi oplever, at mfejl beskeder er blevet bedre, men der er fortsat nogle fejl, der ikke giver mening 

ift. fejlfinding. 

Løsning:  

De tekster, der blev fundet og som stadig var engelske, er blevet oversat til dansk. Hvis en fejl 

starter med "Exception:" skal de meldes til support, da det er en underliggende systemfejl. 

Oprydning: 

Ikke relevant. 

Sagsnr. 123274 – Outgoing communication failed while processing (NET / LEV) 

Problem: 

Følgende fejl opstår ofte hos forskellige selskaber - med andre transmissionsID'er selvfølgelig: 

Outgoing communication failed while processing [TransmissionId 

22c5fb5441fe43439f879f52066617b6] 

Løsning:  

Fejlen er blevet oversat til dansk, og der bliver meddelt, at der forsøges igen. 

Oprydning: 

Ikke relevant. 
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Sagsnr. 123559 – 6 mistænkelige exceptions fra mfejl (NET / LEV) 

Problem: 

Følgende exception opleves: 

1) Exception: Transaction (Process ID 76) was deadlocked on lock | communication buffer 

resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the 

transaction. 

2) "Exception: Cannot open database ""AfregnDB"" requested by the login. The login failed. 

Login failed for user 'SonlincAppl_SWMarket_Sonlinc'." 

3) "Exception: Error receiving data from DataHub: The underlying connection was closed: A 

connection that was expected to be kept alive was closed by the server. 

4) Exception: Object reference not set to an instance of an object. 

5) Exception: Timeout expired.  The timeout period elapsed prior to completion of the operation 

or the server is not responding. 

6) Ukendt firmanummer 2. 

Løsning:  

1) Der er tilføjet NOLOCK til sql selects i MsPollScheduleDBI for at undgå Deadlocks. 

2) Det vil blive afklaret med kunden, om SonlincAppl_SWMarket_Sonlinc findes i databasen, og 

hvis den gør, så skal SonWin Database Utility køres for at oprette brugeren korrekt. 

3) Ud fra fejlen og stacktrace ser det ud til at være en timeout fra DataHub’ens side, og dermed 

ikke noget vi har kontrol over. 

4) Fejlen kan ikke genskabes, og i koden er der taget forholdsregler, som gerne skulle afhjælpe 

NullReference Exceptions. 

5) Deadlock problem. Der skal tilføjes NOLOCK til alle select statements i koden, så vi undgår 

at processen låser. Der er oprettet sagsnr. 128038 herpå, da dette er en større rettelse. 

6) Denne "fejl" blev rettet på sagsnr. 123408 i 2017.01. 

Oprydning: 

Målrettet oprydning ikke mulig. 

Sagsnr. 126895 - Mfejl tilretning af udsøgning (NET / LEV) 

Der er tilføjet en ny combobox til mfejl, hvor der kan vælges, hvilket sync område man vil søge 

på. 
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Sagsnr. 126831 – Visning af potentielle fejl fra mfejl i andre skærmbilleder (NET / LEV) 

Løsningen af denne sag, medfører også lukning af de interne arbejdssager: 126895, 126896, 

126898, 126902, 126903, 126904, 126905, 126897, 126899, 126900, 126901 

Indsatsområdets formål er at sikre en bedre mulighed for at følge data og fejlsøge, når det går 

galt. Dette vil vi sikre ved at lave et link til potentielle fejl fra mfejl i andre skærmbilleder – Fx 

mforbtaller, mflow, mservice mv. Et egentlig link fra en fejllinje til en række i øvrige 

skærmbilleder laves ikke, da data hertil ikke er til rådighed, men der etableres kode, der kan 

fortage kvalificeret gæt på sammenhæng mellem skærmbillederne og de konkrete fejllinjer i 

mfejl. 

Listen af skærmbilleder, som denne knap etableres på, er: 

mflow, mforbtaller, mpris, mmppris, mservice og mforslag. 

Det var oprindeligt ligeledes lovet på: komlog, mmp, mkunde og mrolle – dette imødekommes i 

stedet med den forbedret udsøgning, der er lavet på mfejl, jf. sag 126895. 

Sagsnr. 127101 – S1703-3159 Mkonsistens - Links kan ikke håndtere ens prisID (NET / 

LEV) 

Problem: 

Mkonsistens må ikke frasortere prisID'er der hedder det samme, når pristypen (tarif, 

abonnement eller gebyr) er forskellig. 

Løsning:  

Dataudtræk for LINKS-filen er ændret for både net og handel. Pristype er taget med for både 

net og handel. Pristypen (ChargeType) er taget med i den unikke nøgle for udsøgning så to ens 

prisID'ere med forskellig pristype. Begge er med i LINKS-filen. 
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Oprydning: 

Ikke relevant. Nye konsistensudtræk bør laves hurtigst muligt. 

Sagsnr. 127212 – Kontaktfilen har navneoplysninger fra forkerte målepunkter (NET / 

LEV) 

Problem: 

I forbindelse med kørsel af konsistensudtrækket den 20. marts er der eksempler på 

målepunkter i kontaktfilen, hvor navnet i kontaktadressen ikke stemmer overens med 

oplysninger i SonWin.  

Eksempelvis aftagenummer: [5713131xxxxxxxxxxx], hvor D04 (officiel kontaktadresse) er 

angivet med navnet Anette - Dette navn findes dog ikke på officiel adresse (D04) i mkunde i 

SonWin. Her er det Sabine, der står anført – netop som DataHub har det registreret. 

Løsning:  

Det viste sig, at for NET blev der sorteret på changeddate, men ikke på fromdate. Så hvis en 

gammel kontakt havde fået ændringer, så vil den komme med i stedet for den aktuelle kontakt i 

dataudtrækket. Dette er løst. 

Oprydning: 

Ikke relevant. Nye konsistens udtræk bør laves hurtigst muligt. 

Sagsnr. 126911 – S1703-1889 Fejl i dato for leverancestart (annullering) i mkonsistens 

(LEV) 

Problem: 

I forbindelse med konsistenstjekket konstaterer vi, at der er fejl i målepunkterne, der sendes 

afsted til Energinet.dk.  

I dette eksempel, har vi en mrolle dato, der hedder 15.01.17, og en anden record pr. 20.01.17 

som er annulleret: 

Konsistenstjekket siger, vi ikke er konsistente, da datoen hedder 15.01.17, men mrolle har 

20.01.17. Den tager derfor den record, der er annulleret i mrolle, hvilket naturligvis resulterer i, 

at vi ifølge tjekket ikke er konsistente, selvom vi i realiteten er det. Den skal derfor ikke tage den 

annullerede record i mrolle. 

Løsning:  

For mkonsistens-vinduet er der ændret ved Masterdata-udtræk for rollen elleverandør. Nu 

bruges startleverancedato fra mrolle-skærmbilledet i stedet for den, der modtages via stamdata, 

og gemmes i mmp i databasen. 

Oprydning: 

Ikke relevant. Nye konsistens udtræk bør laves hurtigst muligt. 

Sagsnr. 119387 – Exception: Object reference not set to an instance of an object 

(LEV) 

Problem: 

Mfejl viser “Exception: Object reference not set to an instance of an object”. Ved nærmere tjek 

af en Synkroniseringsfejl ”Push af kunden 571313185420723282 på firmanummer 1 fejlede, da 

det ikke findes i Billing”, finder vi, at Exceptionfejlen må høre til samme MP. 
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Løsning:  

Jeg har kunnet genskabe fejl-exception: ”Object reference not set to an instance of an object” i 

forbindelse med flow Anmod om leveranceophør, Fraflytning (432 E66). 

Grunden til at exception kan opstå er/var, hvis det målepunkt, der anmodes på, har 

forsyningspligt på sit netområde. I det tilfælde blev det forventet, at der kunne findes en 

leverance-stop-kuvert i flowet, hvilket der ikke findes. 

Denne fejl er nu rettet, og da der ikke længere er forsyningspligt i DK pr. 16/5-17 er rettelsen 

lavet således, at flowet altid bare annulleres ved modtagelse af en E44 E01. 

Oprydning: 

Ikke relevant. 

Sagsnr. 125942 – S 1702-082 Forbedre fejlbesked ved målernummer opdatering (LEV) 

Problem: 

Forbedre fejlbesked ved målernummer opdatering. 

- Firmanummer bliver ikke sat i ErrorLog (mfejl). 

- Beskeden skal have mere sigende besked. 

- Beskeden skal ikke vises, hvis det er et nyt målepunket (der findes ikke en mmp i 

forvejen). 

Løsning:  

Sagen indeholder flere problemstillinger: 

- Firmanummer udebliver fra errorlog: 

Efter undesøgelse er det fremkommet, at scenariet umiddelbart kun kan ske i tilfælde, hvor der 

ikke i forvejen eksisterer målepunkter i mmp. Da der udsøges på firmanummer (CompanyId) i 

databasen, og herefter udtrækkes fra resultatlisten, er det ikke muligt, at der ikke vil være et 

tilstede. Der er derfor tilrettet i logikken, hvor dette sker, således at et firmanummer nu 

tilknyttes. 

- Fejlbesked skal være mere sigende: 

Fejlbeskeden er nu ændret til følgende: ”Målerid opdatering modtaget på en BRS006. MMP er 

opdateret, men målerskifte i Billing (AMPOP, AMAL og ATLV) kan kun foretages af en BRS014. 

Målerid var <Gammel målerid> men er nu ændret til <Nyt målerid> med pr.dato <Pr.Dato>”' 

- Beskeden skal ikke vises, hvis der er tale om et nyt målepunkt. 

Logik er tilrettet således, at tjekket IKKE køres ved forekomst af et nyt målepunkt, hvis der ikke 

findes et i mmp. 

Oprydning: 

Ikke relevant. 
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3.5 Område (6) Pristilknytninger 

Sagsnr. 119432 – Udvidelse til mmulitopg: anmodning om mp-priser 

Ændringen af mmultiopg, til at kunne håndtere masseanmodning på pristilknytninger hos 

leverandøren og netselskabet, er en udvidelse af funktionaliteten i SonWin, der finansieres i 

Erfa-regi. For at sikre den bedst mulige understøttelse af kunders oprydning på 

pristilknytningerne i forbindelse med driftsstabiliseringen har vi valgt at gennemføre udviklingen 

inden Erfa-tilbuddet er udsendt. I forlængelse af nærværende levering skal I derfor forvente et 

tilbud, der dækker omkostningerne til udvikling af nedenstående funktionalitet. Såfremt I i 

anvendelsen af funktionen ser mulighed for yderligere funktionalitet eller optimeringer, hører vi 

gerne nærmere, så dette ligeledes kan blive inkluderet i Erfa-tilbuddet. 

Det er nu muligt via mmultiopg at masseanmode om målepunktspriser.  

For netselskabet ser skærmbilledet ud som følger: 
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For handel ser det således ud: 
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Når bestillingen er foretaget kan jobbets status ses i mjob, og evt. fejl kan findes via knappen 

”Vis fejl”, som overfører jobbet til mfejl.  
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4 Vigtige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

Sagsnr. 122838 - Minimumsafgift skal vises som fakturalinje på OIO 

Problem: 

Minimumsafgiften kunne kun fremgå i notefelt på OIO faktura. 

Løsning: 

Fra release 2017.05 kan minimumsafgiften, som er indeholdt i afgiftlinjerne, blive vist i egen 

linje på OIO faktura, vha. af trimning: OIOUBL MINAFGIFTLINJE. 

Formålet er at vise minimumsafgiften, som den blev vist før Engrosmodellens indførsel. Det 

giver et bedre overblik for modtager af e-fakturaen end som nu, hvor minimumsafgiften vises i 

noten. 

Læs mere i F1 hjælpen: Bchec koder for rafr126, under afsnittet: Beskrivelse af OIOUBL 

Minimumsafgift koder. 

Funktionaliteten hører ind under hovedprocessen HP09 – Faktura og layout. 

Sagsnr. 127896 – Ny autoritet til ændring af forfald på kontoudtoget (akont) 

Problem: 

Der er udvidet på autoritetsstyring til akont, så man kan begrænse antallet af brugere med 

rettighed til at ændre forfaldsdatoen.  

Løsning: 

Der er indført egen autoritet (AKONTFORFDATO) til ændring af forfaldsdato i akont. Såfremt 

man ikke ønsker at benytte denne funktionalitet, så kan følgende bchec-kode sættes, hvormed 

den generelle autoritet for akont også gælder for ændring af forfaldsdato. 

Kodenavn: AKONT 

Kode A: FORFDATOAUT 

KodeN: 0  

5 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

5.1 HP01 – Vedligeholdelse af målepunkt 

Sagsnr. 127943 – Default gasreglement ved oprettelse af målepunkter. (GAS/NET) 

Problem: 

I forbindelse med nyoprettelser via aopret eller InstallationsBlanketten på gas vil størstedelen af 

installationer have angivelse af gasreglement A.  

Løsning: 

I forbindelse med nyoprettelser i aopret eller installationsBlanketten sættes default 

gasreglement til A – ændring aktivt til B hvis ønsket.  
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5.2 HP02 – Hjemtagning og validering af aflæsninger 

Sagsnr. 125216 – Rafr10, overfør levskifteaflæsninger 

Problem: 

Hvis rafr10 stødte ind i et problem under behandlingen af et tælleværk, stoppede kørslen med 

en besked i swakt. 

Løsning: 

Fejlen fanges, og skrives i sprint ud for det enkelte tælleværk med fejlkode '99', og kørslen 

fortsætter. 

Sagsnr. 127049 - S1703-3107 rafr12 kopifunktionen virker kun 1. gang. Når Til 

installation er udfyldt, opdateres feltet ikke ved nyt nr. 

Problem: 

Ved flere bestillinger af rafr12 ændres værdien i Til-boksen ikke for installationsnr. Det sker kun 

ved den første bestilling. 

Løsning: 

Fjernet checket på om Til-boksen er udfyldt og erstattet det med værdien af Fra-boksen. 

Gældende for flere bestillinger, ikke kun den første. 

5.3 HP03 – Serviceydelser 

5.4 HP04 – Oprettelse af kunden 

Sagsnr. 127937 – Vask af adresseinformationer i rafr95 

Problem: 

Der mangler muligheder for at anvende postnummer og rutenummer på 

installationsudsøgningen i rafr95. 

Løsning: 

Når opgave 2 vælges, er rutenummer indtastning mulig for installationer.  

Tilsvarende er Fra postnr. og Til postnr. aktive felter, der kan indtastes udsøgning i, inden 

adresse/navnerens igangsættes. 
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Sagsnr. 128245 – Udvidelse af aadvis med bemærkninger. 

Problem: 

Der mangler mulighed for at kunne anføre bemærkninger på aadvis skærmbilledet. 

Løsning: 

Der er indført mulighed for at føre bemærkninger på aadvis og popup på akunde, ainst og akont 

skærmbilleder er implementeret.  
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5.5 HP05 – Product Management 

5.6 HP06 – Salg 

5.7 HP07 – Ophør aftalen 

5.8 HP08 – Afregning 

Sagsnr. 127515 - SWIE logfil vokser eksplosivt 

Problem: 

SWIE benytter feltet AFORD.WEDBINIT fra aopg i DSEND på trods af, at feltet er tomt. 

Løsning: 

Vi benytter i stedet EDBINIT fra rafr01, såfremt AFORD.WEDBINIT er tom. 

Sagsnr. 127994 - S1704-3759 Elafgiften på opgørelsen er forkert eller mangler 

Problem: 

Elafgift og reduceret elafgift på opgørelsen er forkert eller mangler helt på SOL kunder. 

Løsning: 

Der er lavet en koderettelse således, at der nu bliver beregnet korrekt elafgift af det fulde 

forbrug på nettogruppe 4 med elvarme. 

Sagsnr. 125909 – Når apvedl anvendes, skal tariftype ikke nødvendigvis udfyldes. 

Problem: 

I forbindelse med vedligeholdelse af priser i tariffer anvendes apvedl. Der er en afhængighed i 

skærmbilledet, som kræver, at der angives tariftype. Det en uhensigtsmæssig binding.  

 

Løsning: 

Det er nu ikke længere et krav, at tariftypen skal udfyldes ved udsøgning i apvedl.  
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5.9 HP09 – Faktura og Layout 

Sagsnr. 127022 - Kæmpe udfordring med Netto og mangler MålepunktsID på Netto 

Problem: 

Der mangler aftagenr (MPid) i OIOUBL fil. Rafr126 skal tage aftagenummer fra ampop, E17 

eller E18, hvor det tidligere blev taget fra amal. Skal gælde for alle fakturaer med el på. Skal 

gælde både OIOXML og OIOUBL. 

Løsning: 

Rafr126 er nu ændret, så der tages aftagenr. fra ampop (E17 eller E18), hvis det findes her. Det 

er på samme måde som rafr30 (fælles "hentaftagenr" metode). Falder tilbage på amal, hvis det 

ikke findes på ampop. 

Sagsnr. 128048 - Emnefeltet til mail bliver forkert på flytteopgørelse 

Problem: 

Emnefeltet til mail bliver forkert på flytteopgørelse. 

Løsning: 

Det er implementeret i rafr173, at der på flytteopgørelser ses efter adressen til emnefeltet i 

ainsthist. Hvis der ikke findes en adresse i historikken, tages adressen fra ainst. 

5.10 HP10 – Debitorstyring 

5.11 HP11 – Kundeservice 

5.12 HP12 – Provisionering 

5.13 HP13 – Balanceansvar 

6 Vigtige ændringer til SonWin støttesystemer 

I dette afsnit står de vigtigste fejlrettelser. 

6.1 Document Flow 

6.2 Det tekniske net 

Sagsnr. 127940 – Statusmarkering på tskab og ttilk 

Problem: 

Der er ikke mulighed for at markere, at et stikskab (tskab) eller udstyr (ttilk) er midlertidigt 

inaktivt. Der er ikke tale om nedtagning.  

Løsning: 

Der er indført et nyt felt på hhv. tskab og ttilk, der angiver status ”aktiv/inaktiv” 

Sagsnr. 127938 – Sletning af tskab med underliggende apparater / installationer 

Problem: 
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Det er muligt at slette et stikskab, der fremgår med installationer og udstyr. 

Løsning: 

Der er indført begrænsning så stikskab ikke kan slettes, hvis den er koblet op på en installation i 

tinst. Tinst må ikke kunne slettes. hvis der er koblet tilknyttet udstyr (ttilk) på installationen.  

Sagsnr. 127939 – Håndtering af billeder og dokumenter på tskab 

Problem: 

Der er ikke ensrettet funktionalitet på håndtering af dokumenter og billeder på tværs af 

skærmbillederne – tskab, tinst, ttilk osv. Der var desuden en uhensigtsmæssig binding, der 

krævede, at installationsnummeret indgik i filnavnet.  

Løsning: 

Tskab har nu fået tilføjet samme funktionalitet med drag&drop af filer. Der er ingen bindinger 

om, at installationsnummeret skal indgå i filnavnet.  

Der anvendes samme håndtering af dokumenter som beskrevet i F1-hjælpen for tinst.  

Sagsnr. 127941 – Tilføjelse af nye felter til ttilk og amal 

Problem: 

Der mangler udstyr (ttilk) felt omkring ”Data for sidste eftersyn” 

Der mangler felt på måleren (amal) – ”Dato for insitu” 

Der mangler fane til stamdata til teknikhåndtering på agas 

Løsning: 

Felter er tilføjet: 

Udstyr (ttilk) felt omkring ”Data for sidste eftersyn” 

Måleren (amal) – ”Dato for insitu” 

Der er etableret fane til stamdata til teknikhåndtering på agas 

6.3 Markedskommunikation og Markedssync 

6.4 Integration 

6.4.1 SonWin Host 

6.4.2 SonWin XMLBasis 

Sagsnr. 127977 – Udvidelse af Web004 så den medtager markering på, om aaflsys 

tillader aflæsning. 

Problem: 

I forbindelse med tastning af aflæsninger på hjemmesiden var der ingen validering på, om 

perioden aflæsningen blev inddateret på, var åben i aaflsys – opsætning af 

aflæsningshåndtering. 

Løsning: 

Web004 udvidet med et flag som returnerer, hvorvidt der kan indtastes aflæsning (validering i 

aaflsys). Løsningen kan anvendes på tværs af forsyningsarter.  
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6.5 Basis 

6.6 Finans 

Sagsnr. 126401 - Label på afinops gøres generel  

Problem: 

Finansopsætningen havde label, der indikerede, at omfattede forsyningsarter udelukkende var 

el. 

Løsning: 

Teksten fra checkbox i skærmbilledet afinops er ændret fra ”Kontér kun med el beløb” til "Konter 

kun med beløb". Dette understøtter, at finansopsætningen kan anvendes generelt på tværs af 

forsyningsarter. 

6.7 Tids- og sagsstyring 

7 Hotfix-notes 

 

16. maj 2017 

Sagsnr. 128221 - LEV: Allokering af målepunkter fra template. 

Problem:  

Sync’en kunne tildele childs forkerte index fra templaten, således at anlægstype parsing kunne 

fejle. 

Løsning:  

Sync’en bruger nu de korrekte index fra templaten (-1 – -13). Index skal være unikt, derfor hvis 

der modtages flere af samme målepunktstyper tildeles korrekt unikt index (løst på sagsnr. 

128222). 

Sagsnr. 128222 - LEV: Målerskift på ekstra målepunkt. 

Problem:  

Hvis der er flere af samme målepunktstyper, D05, D06 eller D07, på et anlæg, så mistes nogle 

af child målepunkterne, når der kommer fremtidige opdateringer, herunder målerskifte. 

Løsning:  

Alle målepunkter tildeles unikt index fra templaten, således at alle målepunkter bliver overført til 

fremtidige datoer ved opdateringer. 

Sagsnr. 128224 - NET: Leveranceforhold på ampop. 

Problem: 

Hvis leverandør indikationen på mrolle har anden pr.dato end pr.dato på ampop, så fejlede 

leverandør indikation (HasSupplier) opdatering på ampop. 

Løsning: 

Findes der ikke en ampop med pr.dato, der matcher mkunde, så bliver forrige ampop kopieret 

frem til pr.datoen, og leverandør indikation bliver sat. Derudover bliver alle fremtidige ampop’er 
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også opdateret med leverandør indikation. 

Sagsnr. 128276 - Ignorerer prisrelationer, hvis der ikke er forskel (DGF) (LEV) 

Problem: 

I forbindelse med synkronisering af prisrelationer imellem Market og Billing, ville enslydende 

prisrelationer blive slettet, og derefter oprettet på ny i Billing. Som følge heraf, skabtes der 

unødig prisrelations-historik. 

Løsning: 

Såfremt der fra Market til Billing synkroniseres prisrelationer, der er eksisterende, vil disse nu 

blot forblive, uden ændringer og historik. 

Sagsnr. 128290 + 128263 + 128288 - Problemer pga. valideringsikon (LEV) 

Problem: 

Følgende problemer er oplevet med det nye valideringsikon: 

1. Performance - flere minutter før valideringen er klar og generel påvirkning af databasen 
der medfører ”system.outOfMemoryException” på flere skærmbilleder. 

2. Ved at gå fra ainst eller amal til ampop er den alt for længe om at vise noget 
overhovedet.  

3. Vi har opdaget, at når man bladrer via piltasterne mellem installationsnumre, virker 
valideringen ikke. Den hænger fast i det gamle installationsnummer, indtil man trykker 
”udsøg” næste gang, men vises som om, at den valideres på ny. Man bliver dermed 
snydt af valideringsresultatet. 

4. Pop-up skærmbilledet der kommer frem, når man trykker på valideringsikonet, viser 2 
valideringer, som ikke bliver kørt (melder derfor altid ”ok”). Disse kan kun køres som 
massevalidering. 

Løsning: 

Hermed løsningerne til ovenstående 4 punkter: 

1. I forbindelse med validering af installationer i Billing klienten blev der hos nogle kunder 
udlæst for store mængder data, hvilket forårsagede et markant performanceproblem i 
Billing klienten. Desuden var der for alle installationer og kunder en forsinkelse i 
forbindelse med valideringen, som gav indtryk af, at valideringen var langsom. Der 
udlæses nu i alle tilfælde kun de data, der skal bruges, hvilket giver en mærkbar 
forbedring hos de kunder, som var ramt af problemet. Desuden er den forsinkelse, der 
var i Billing klienten, blevet rettet, således at valideringen nu påbegyndes umiddelbart 
efter, at data til skærmbilledet er indlæst, og dermed er resultatet i de fleste tilfælde 
tilgængeligt umiddelbart efter, at skærmbilledet er indlæst.  

2. ampop er nu performanceoptimeret så meget som muligt uden store omskrivninger. Det 
vil give en umiddelbar effekt. 

3. Piletasterne kan nu bruges. Valideringsikonet opdateres, og valideringen køres på ny i 
udsøgning. 

4. Følgende valideringer er fjernet fra pop-up skærmbilledet: 
a. Leverance(r) i mrolle matcher ampop 
b. Mrolle leverance(r) matcher leverancer i ampop 

Sagsnr. 128286 - Fjerne mulighed for gensync på E17 og E18 (LEV) 

Det er ikke længere muligt at bruge gensync knappen på mmp for E17 eller E18. 
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18. maj 2017 

Sagnr. 128375 -SWIE afvikles som 32-bit process i 64-bit miljø 

Problem: 

SWIE afvikles som 32-bit process i 64-bit miljø. 

Løsning:  

Dette opstår efter skift fra .NET 3.5 til 4.5.2, fordi flaget "prefer 32-bit" er sat, og exe-filerne er 

dannet som MSIL. 

Der ændres, så exe-filerne dannes som x64 (hardkodet til 64-bit) i stedet for.  
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8 Apendix 

8.1 Databaseændringer 

Når der opgraderes fra version 2017.04 til version 2017.05, vil der blive foretaget 

databaseændringer i forbindelse med reorganisering. (I juli og december vil der ikke blive 

foretaget databaseændringer). 

 

* ------------------------------------------------------------------ 
* Copyright Sonlinc. 
* No part of this may be used without written permission from Sonlinc. 
* ------------------------------------------------------------------ 
* 
* 
* Tabel -> AFLOWLOCK Index -> AFLOWLOCK_ID1 Felt -> LOCKTOKEN <- medfører 
Reorganisering. 
DROP INDEX Sonlinc.AKOND.AKONDKEY_SWIR01 
* Tabel -> SWHostClientScript Index -> ClientScript_ActTime Felt -> ActionTime <- 
medfører Reorganisering. 
DROP INDEX Sonlinc.AFLOWLOCK.AFLOWLOCK_ID1 
DROP INDEX Sonlinc.SWHostClientScript.ClientScript_ActTime 
CREATE TABLE Sonlinc.CustomerNotification (CustomerId Float Null,Notification 
Varchar(5000) Null,CompanyId Int Null,ChangedDateTime Datetime  Null,ChangedBy 
Varchar(10) Null) 
CREATE TABLE Sonlinc.CustomerNotificationHist (CustomerId Float Null,Notification 
Varchar(5000) Null,CompanyId Int Null,ChangedDateTime Datetime  Null,ChangedBy 
Varchar(10) Null) 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD KOMPENSATIONSPROJEKT Varchar(10) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD KOMPENSATIONSSTATUS Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD KOMPENSATIONSBETALER Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD KOMPENSATIONSREGNING Int Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD ODORISERING Decimal(8,3) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD GASMOTORKONTAKT Varchar(100) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGAS ADD UDFALDTATHEDSPROVE Int Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD OPRETMALER Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD KOMPENSATIONSPROJEKT Varchar(10) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD KOMPENSATIONSSTATUS Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD KOMPENSATIONSBETALER Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD KOMPENSATIONSREGNING Int Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD ODORISERING Decimal(8,3) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD GASMOTORKONTAKT Varchar(100) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AGASHIST ADD UDFALDTATHEDSPROVE Int Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AMALD ADD InsituDato Datetime  Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AMALDHIST ADD InsituDato Datetime  Null 
ALTER TABLE Sonlinc.AREGD ADD KOMPENSATIONINSTNR Varchar(11) Null 
ALTER TABLE Sonlinc.TSKAD ADD IsActive Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.TUDST ADD IsActive Tinyint Null 
ALTER TABLE Sonlinc.TUDST ADD EftersynDato Datetime  Null 
CREATE  INDEX AFLOWLOCK_ID1 ON Sonlinc.AFLOWLOCK (LOCKTOKEN,COMPANYID)  
CREATE UNIQUE  CLUSTERED INDEX CustNotiKey01 ON Sonlinc.CustomerNotification 
(CustomerId,CompanyId)  
CREATE UNIQUE  CLUSTERED INDEX CustNotiHistKey01 ON 
Sonlinc.CustomerNotificationHist (CustomerId,CompanyId,ChangedDateTime)  
CREATE  INDEX ClientScript_ActTime ON Sonlinc.SWHostClientScript (ActionTime)  
go 
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alter table SWMarket.MovingSupplyType alter column MeterReadingDate datetime2(7) 
null; 
alter table SWMarket.MovingSupplyType alter column NotificationDate datetime2(7) 
null; 
go 
insert into  
SWMarket.MeteringPointHist( 
ChangedDate, ChangedBy, CompanyId, MeteringPointId, ScheduledMeterReadingDate, 
MPReadingCharacteristics, 
MeterReadingOccurrence, MaximumCurrent, MaximumPower, EstimatedAnnualConsumption, 
Occurrence, IgnoreMandatoryLimit, 
MeteringPointAddress, SubTypeOfMeteringPoint, TypeOfMeteringPoint, 
MeteringGridArea, ParentRelatedMeteringPoint, 
ProductType, SupplyStart, PhysicalStatusOfMeteringPoint, HourlyTimeSeries, 
SettlementMethod, NetSettlementGroup, 
MeterNumberOfDigits, MeterConversionFactor, MeterUnitType, MeterIdentification, 
MeterReadingType, PowerPlant,  
FromGrid, ToGrid, MPStreetName, MPStreetCode, MPBuildingNumber, MPFloorID, 
MPRoomID, MPCitySubDivisionName, MPPostCode, 
MPCityName, MPMunicipalityCode, MPCountryName, UnitType, LocationDescription, 
ChangedFrom, [Description],  
DisconnectionType, MPAddressWashInstruction, MPConnection, MPCapacity, RowId, 
SupplementaryInfo)  
Select  
mp.ChangedDate, mp.ChangedBy, mp.CompanyId, mp.MeteringPointId, 
mp.ScheduledMeterReadingDate, mp.MPReadingCharacteristics, 
mp.MeterReadingOccurrence, mp.MaximumCurrent, mp.MaximumPower, 
mp.EstimatedAnnualConsumption, mp.Occurrence, mp.IgnoreMandatoryLimit, 
mp.MeteringPointAddress, mp.SubTypeOfMeteringPoint, mp.TypeOfMeteringPoint, 
mp.MeteringGridArea, mp.ParentRelatedMeteringPoint, 
mp.ProductType, mp.SupplyStart, mp.PhysicalStatusOfMeteringPoint, 
mp.HourlyTimeSeries, mp.SettlementMethod, mp.NetSettlementGroup, 
mp.MeterNumberOfDigits, mp.MeterConversionFactor, mp.MeterUnitType, 
mp.MeterIdentification, mp.MeterReadingType, mp.PowerPlant,  
mp.FromGrid, mp.ToGrid, mp.MPStreetName, mp.MPStreetCode, mp.MPBuildingNumber, 
mp.MPFloorID, mp.MPRoomID, mp.MPCitySubDivisionName, mp.MPPostCode, 
mp.MPCityName, mp.MPMunicipalityCode, mp.MPCountryName, mp.UnitType, 
mp.LocationDescription, mp.ChangedFrom, mp.[Description],  
mp.DisconnectionType, mp.MPAddressWashInstruction, mp.MPConnection, mp.MPCapacity, 
mp.RowId, mp.SupplementaryInfo  
from  
SWMarket.MeteringPoint mp  
where mp.TypeOfMeteringPoint <> 'E17' and mp.TypeOfMeteringPoint <> 'D13' and 
isnull(mp.SettlementMethod, '') <> '' 
update SWMarket.MeteringPoint  
set SettlementMethod = null  
where TypeOfMeteringPoint <> 'E17' and TypeOfMeteringPoint <> 'D13' and 
isnull(SettlementMethod, '') <> '' 
go 
insert into  
SWMarket.MeteringPointHist( 
ChangedDate, ChangedBy, CompanyId, MeteringPointId, ScheduledMeterReadingDate, 
MPReadingCharacteristics, 
MeterReadingOccurrence, MaximumCurrent, MaximumPower, EstimatedAnnualConsumption, 
Occurrence, IgnoreMandatoryLimit, 
MeteringPointAddress, SubTypeOfMeteringPoint, TypeOfMeteringPoint, 
MeteringGridArea, ParentRelatedMeteringPoint, 
ProductType, SupplyStart, PhysicalStatusOfMeteringPoint, HourlyTimeSeries, 
SettlementMethod, NetSettlementGroup, 
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MeterNumberOfDigits, MeterConversionFactor, MeterUnitType, MeterIdentification, 
MeterReadingType, PowerPlant,  
FromGrid, ToGrid, MPStreetName, MPStreetCode, MPBuildingNumber, MPFloorID, 
MPRoomID, MPCitySubDivisionName, MPPostCode, 
MPCityName, MPMunicipalityCode, MPCountryName, UnitType, LocationDescription, 
ChangedFrom, [Description],  
DisconnectionType, MPAddressWashInstruction, MPConnection, MPCapacity, RowId, 
SupplementaryInfo)  
Select  
mp.ChangedDate, mp.ChangedBy, mp.CompanyId, mp.MeteringPointId, 
mp.ScheduledMeterReadingDate, mp.MPReadingCharacteristics, 
mp.MeterReadingOccurrence, mp.MaximumCurrent, mp.MaximumPower, 
mp.EstimatedAnnualConsumption, mp.Occurrence, mp.IgnoreMandatoryLimit, 
mp.MeteringPointAddress, mp.SubTypeOfMeteringPoint, mp.TypeOfMeteringPoint, 
mp.MeteringGridArea, mp.ParentRelatedMeteringPoint, 
mp.ProductType, mp.SupplyStart, mp.PhysicalStatusOfMeteringPoint, 
mp.HourlyTimeSeries, mp.SettlementMethod, mp.NetSettlementGroup, 
mp.MeterNumberOfDigits, mp.MeterConversionFactor, mp.MeterUnitType, 
mp.MeterIdentification, mp.MeterReadingType, mp.PowerPlant,  
mp.FromGrid, mp.ToGrid, mp.MPStreetName, mp.MPStreetCode, mp.MPBuildingNumber, 
mp.MPFloorID, mp.MPRoomID, mp.MPCitySubDivisionName, mp.MPPostCode, 
mp.MPCityName, mp.MPMunicipalityCode, mp.MPCountryName, mp.UnitType, 
mp.LocationDescription, mp.ChangedFrom, mp.[Description],  
mp.DisconnectionType, mp.MPAddressWashInstruction, mp.MPConnection, mp.MPCapacity, 
mp.RowId, mp.SupplementaryInfo  
from  
SWMarket.MeteringPoint mp  
where  
mp.SubTypeOfMeteringPoint = 'D02' and  
(mp.MeterConversionFactor is not NULL or mp.MeterNumberOfDigits is not NULL or 
mp.MeterUnitType is not NULL or mp.MeterIdentification is not NULL or 
mp.MeterReadingType is not NULL) 
update  
mp  
set  
mp.MeterConversionFactor = NULL,  
mp.MeterNumberOfDigits = NULL,  
mp.MeterUnitType = NULL,  
mp.MeterIdentification = NULL,  
mp.MeterReadingType = NULL,  
mp.ChangedDate = GetDate(),  
mp.ChangedBy = 'Reorg'  
from  
SWMarket.MeteringPoint mp  
where  
mp.SubTypeOfMeteringPoint = 'D02' and  
(mp.MeterConversionFactor is not NULL or mp.MeterNumberOfDigits is not NULL or 
mp.MeterUnitType is not NULL or mp.MeterIdentification is not NULL or 
mp.MeterReadingType is not NULL) 
go 
drop index SWMarket.LevFlow.IX_EventToken 
go 
drop index SWMarket.ErrorLog.IX_EventTokenId 
go 
drop index SWMarket.LevFlow.IX_CreatedDateTime 
go 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_EdiLog_Search] ON [SWMarket].[EdiLog] 
( 
 [CompanyId] ASC, 
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 [SentReceivedTime] ASC 
) 
INCLUDE 
( 
 RowId, 
 EventToken, 
 TransactionId, 
 MessageId, 
 TransmissionId, 
 OriginalTransactionId, 
 IsOutgoing, 
 MessageType, 
 MessageProcessType, 
 SenderId, 
 RecipientId, 
 [Status], 
 ChangedBy, 
 ChangedDate, 
 EdiFileRowId, 
 ReadStatus 
) 
go 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_CompanyEventToken] ON [SWMarket].[LevFlow] 
( 
 [CompanyId] ASC, 
 [EventToken] ASC 
) 
INCLUDE 
( 
 [RowId], 
 [MeteringPointId], 
 [Status] 
) 
go 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_CompanyEventToken] ON [SWMarket].[ErrorLog] 
( 
 [CompanyId] ASC, 
 [EventTokenId] ASC 
) 
INCLUDE 
( 
 [RowId], 
 [ErrorText], 
 [IsHandled] 
) 
go 
create nonclustered index IX_CompanyCreatedDateTime on SWMarket.LevFlow 
(CompanyId asc, CreatedDateTime asc) 
go 
create nonclustered index IX_CompanyOccurrenceMeteringPoint on 
SWMarket.MeteringPoint (CompanyId asc, Occurrence asc, MeteringPointId asc) 
go 
create nonclustered index IX_ParentRelatedMeteringPoint on SWMarket.MeteringPoint 
(CompanyId, ParentRelatedMeteringPoint) INCLUDE ([MeteringPointId]) 
go 
create schema SWTelemetry 
go 
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    CREATE TABLE 
[SWTelemetry].[MigrationHistory] ( 
     Id int identity(1, 
1) NOT NULL PRIMARY KEY, 
     Migration 
nvarchar(100) NOT NULL UNIQUE, 
     Applied 
datetime2(0) NOT NULL, 
     Log ntext NOT NULL 
    ) 
 
    CREATE TABLE 
[SWTelemetry].[ValidationReport] ( 
    
 [ValidationReportId] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
     [CompanyId] 
[smallint] NOT NULL, 
     [StartedAt] 
[datetime2] NOT NULL, 
     [CompletedAt] 
[datetime2] NULL, 
     [State] 
[varchar](40) NOT NULL, 
     [StartedBy] 
[varchar](40) NULL, 
     CONSTRAINT 
[PK_ValidationReportId] PRIMARY KEY CLUSTERED ( 
     
 [ValidationReportId] ASC 
     ) WITH (PAD_INDEX 
= OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
    ) ON [PRIMARY] 
 
    CREATE TABLE 
[SWTelemetry].[ValidationReportDetail] ( 
    
 [ValidationReportDetailId] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
    
 [ValidationReportId] [bigint] NOT NULL, 
    
 [ConsumptionPointId] [float] NULL, 
     [MeteringPointId] 
[varchar](18) NULL, 
     [MpType] 
[smallint] NULL, 
     [NoHeader] [bit] 
NOT NULL DEFAULT 0, 
     [NoDetail] [bit] 
NOT NULL DEFAULT 0, 
     [NoFromDate] [bit] 
NOT NULL DEFAULT 0, 
     [DiffInMpType] 
[bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
     [WrongMpType] 
[bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [NoAmpopFromMrolle] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
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     [WrongClosingDate] 
[bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
     [MmpWrongMpType] 
[bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
     [MrolleWrong] 
[bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [ConsumptionAmpopMmp] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
     [MeterMount] [bit] 
NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [WrongMeterInfoDuplicate] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [WrongMeterInfoAmpopAtlv] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [WrongMeterInfoNettoMeter] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [WrongMeterInfoMmpAtlv] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [WrongMeterInfoMmpAmald] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [SupplyMismatchPlusAmpopMinusMrolle] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [SupplyMismatchMinusAmpopPlusMrolle] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [SupplyMismatchMrolleMinusAmpop] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [AmpopMmpMismatchDuplicate] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [AmpopMmpMismatchMPSubTypeCode] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [AmpopMmpMismatchPhysicalStatusCode] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [AmpopMmpMismatchSettlementMethodCode] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [AmpopMmpMismatchNetArea] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
    
 [AmpopMmpMismatchMissingChild] [bit] NOT NULL DEFAULT 0, 
     CONSTRAINT 
[PK_ValidationReportDetailId] PRIMARY KEY CLUSTERED ( 
     
 [ValidationReportDetailId] ASC 
     ) WITH (PAD_INDEX 
= OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
    ) ON [PRIMARY] 
 
    ALTER TABLE 
[SWTelemetry].[ValidationReportDetail] 
    ADD CONSTRAINT 
[UC_ValidationReportDetails] UNIQUE ([ValidationReportId], [ConsumptionPointId], 
[MeteringPointId]) 
 
    ALTER TABLE 
[SWTelemetry].[ValidationReportDetail] WITH CHECK ADD CONSTRAINT 
[FK_ValidationReportId] FOREIGN KEY([ValidationReportId]) 
    REFERENCES 
[SWTelemetry].[ValidationReport] ([ValidationReportId]) 
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    ALTER TABLE 
[SWTelemetry].[ValidationReportDetail] CHECK CONSTRAINT [FK_ValidationReportId] 
go 
insert into [SWTelemetry].[MigrationHistory]([Migration], [Applied], [Log]) 
values ('MsDb000001_Initial', '2017-05-30 13:46:41', '') 
go 
 

 


