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1 Indledning 

Fredag d. 19/5-2017 blev der udsendt driftsinformation om, at el-selskaberne skulle udsætte 

installationen af Release 2017.04, idet udvalgte kunder havde oplevet en problemstilling med 

masseafsendelse af forbrugsdata ifm. reorganisering til release 2017.04.  

Ifm. reorganiseringen som omfatter tabellen Sonlinc.EVNTS, bliver TimeStamp/SyncToken 

opdateret. Ved opstart af SonWin server market sync trigges SonWin til at genfremsende 

forbrugsdata, da Synctoken ændres. 

1.1 For selskaber, der har opdateret til release 2017.04 

Sonlinc har analyseret på databasen hos de selskaber, der har opdateret til release 2017.04. 

Selskaberne, der fortsat er ramt af store datamængdefremsendelser, kontaktes direkte af Sonlinc 

kundeservice.  

Som udgangspunkt vil forbrugsdata blive fremsendt. Dette tage ekstraordinær tid pga. de store 

datamængder, som gensendes unødvendigt. 

1.2 For selskaber, der ikke har opdateret til 2017.04 endnu 

Reglerne for opdatering for disse kan opdeles i to som beskrevet hhv. i afsnit 1.2.1 og afsnit 1.2.2:  

1.2.1 For rene netselskaber og selskaber, der kører begge roller på samme 

database, gælder 

1. Der skal slukkes for hjemhentningssystemer før opdatering påbegyndes  
(rbal01, RSS, TOM mv.) 

2. Det skal sikres, at sync’en automatisk tømmer ”sync-kø” før der køres 
reorganisering – Tjekkes med nedenstående SQL. Der må ikke køres 
reorganisering før den returnerer værdien 0 !! 
 

 
 
Declare @firmanr int = 1 

select count(*) as [Mangler at blive sendt] 

from Sonlinc.EVNTS e 

            Join SWMarket.PollSchedule p on p.companyid = e.firmanr 

WHERE p.SystemId=10005 

and p.CompanyId = @firmanr 

and p.SyncToken < e.[TimeStamp] 
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3. Efter reorganiseringen skal synctoken sættes til nyeste før sync’en tændes.  
(Det vigtigt, at hjemtagningssystemerne er slukket, således at sync’en når at 
afvikle det forbrugsdata, der ligger i kø før opdatering!) 
Synctoken sættes til nyeste via SQL: 

 
UPDATE SWMarket.PollSchedule 

Set SyncToken = @@DBTS 

WHERE SystemId=10005 

4. Fuldfør Sonwin installationen(-erne), Start herefter hjemhentningssystemer 
(rbal01, RSS, TOM mv.). 

1.2.2 For rene leverandører (kun LEV-rollen på databasen) 

Der skal ikke tages nogen forholdsregler, hvis leverandørselskabet ikke kører på den samme 

database som netselskabet. Der kan bare opdateres til versionen.  

 

 

 

 

 


