Åpent statusmøte for Elhub brukere
06.05.2020

Agenda

❖ Status vedrørende Korona
❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør
❖ Aktuelle saker
❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø
❖ Spørsmål og svar

Status vedrørende Korona

❖ Status Elhub
❖ Statnett og Elhub viderefører alle gjeldende tiltak frem til 15. juni
❖ Det fungerer bra å jobbe hjemmefra
❖ Foreløpig lite sykefravær
❖ Ingen vesentlige forsinkelser i planlagt utviklingsarbeid så langt men noen interne forbedringsinitiativ er lagt på is
❖ Beredskapsplaner er utarbeidet. Om nødvendig vil utviklingsarbeid nedprioriteres for å ivareta drift

❖Status markedsaktører slik vi ser det
❖ Daglig drift ser ut til å fungere som normalt
❖ Antall supporthenvendelser er noe nedadgående
❖Viktig at dere informerer Elhub dersom dere har problemer med å opprettholde normal drift, send mail til post@elhub.no

Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil
❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ Kjente funksjonelle feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
❖ Nye feil registrert siden forrige møte
❖ Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte
❖ INC13885612 Avviksoppgjør, boksene som viser periodedistribusjon, summen i siste periode er feil
❖ INC14139109 Nedlasting av rapporter fra Elhub Aktørportal fungerer ikke i Microsoft Edge / Internet Explorer. Gjelder blant annet
«manglende/ufullstendige volumserier» og timesverdier på enkelt målepunkt.
❖ INC13571941 Visningsfeil for periodevolum som krysser årsskifte.
❖ INC14071010 Visningsfeil i rapporteringsverktøy – gamle adresser vises og oppdaterte adresser blir utelatt i grunndata sluttbruker rapporten
(avansert søk)

Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖ MGA som ikke er godkjent for 28/4 (D+8)
❖ SUNNDAL1

❖ MGA som ikke er godkjent for 30/4 (D+6)
❖ AURL1
❖ KVAM1

❖ MGA som ikke er godkjent for 2/5 (D+4)
❖ KVINN1
❖ SK72
❖ STRYN1

❖ MGA som ikke er godkjent for 29/4 (D+7)
❖ KVINN1
❖ SUNNDAL1

❖ MGA som ikke er godkjent for 1/5 (D+5)
❖ SK72

Fakturering og Avviksoppgjør
❖ Fakturering av gebyrer for april måned ble gjennomført 5. mai
❖ Dette ligger synlig i Elhub aktørportal under "Administrasjon" og "Fakturahistorikk"

❖ Neste avviksoppgjør er tenkt kjørt 18. mai
❖ Vi har gjort nye uttrekk for å se etter suspekte måleverdier, og berørte netteiere er kontaktet for å undersøke og eventuelt
utbedre.

Kvotepliktig forbruk (QOC)
❖ Preliminær kjøring av kvotepliktig forbruk for første kvartal 2020 ble kjørt mandag 4. mai
❖ Kraftleverandører oppfordres til å sjekke grunnlaget i Elhub Aktørportal under "Kalkulasjonspliktig kvotepliktig forbruk".
❖ Endelig kjøring er planlagt utført 15. mai
❖ NB: Vennligst se bort i fra "Endelig kjøring" 24. april – dette er et resultat av en testkjøring gjort i forbindelse med
tilkoblingstest mot NECS.

Aktuelle saker

❖Overgang til ny driftsleverandør for Elhub

❖Elhubs testmiljø (Exatest2)
❖Fiktiv testdata for aktører er lastet opp i miljøet. Testdata sendes på forespørsel fra aktørene

❖Vi har fornyet layouten på forsiden til elhub.no. Gå gjerne inn og gjør dere kjent med den nye strukturen. Vi håper den
nye forsiden vil forbedre brukeropplevelsen deres.

❖Det er ingen strukturdataendringer kommende uke

Aktuelle saker
EHF 3.0
❖ Innføring av oppgradert og omforent standard for gjennomfakturering basert på EHF 3.0 ble gjort mandag 20. april.
❖ Norsk Elhub Edielstandard for gjennomfakturering er dokumentert på Edielportalen. Standarden inkorporerer kravene
som stilles for å støtte EHF 3.0 Forward billing, og inneholder informasjonselementer som er omforent for bruk i
kraftbransjen.
❖ Viktig at alle aktører nå verifiserer at eget systemoppsett og aksesspunktopplysninger er oppdatert
❖ Mange aktører utveksler nå nyeste versjon filer, men enkelte aktører må fortsatt både sende og motta på gammel versjon.
❖ Gjennomfakturerende aktører (særlig nettselskap) bør verifisere versjon med sine fakturamotparter så raskt som mulig og få bekreftet at
de per nå kan motta nyeste versjon gjennomfaktureringsfiler.
❖ Basert på dette må nettselskapet velge om de ønsker å kjøre månedsfaktureringen for april på gammel versjon, eller om de vil kjøre på nå gjeldende
oppgraderte versjon. Ved sistnevnte er det altså en risiko for at enkelte kraftleverandører ikke vil kunne motta fakturafiler.

❖ Det synes greit at avsendende nettselskap kan kjøre på enten gammel eller ny versjon, da kraftleverandører som har oppgradert til riktig
versjon for mottak av fakturafiler kan lese inn og behandle begge versjoner.
❖ E-post om dette er sendt til generelle kontakter og økonomi/fakturakontakter i Edielportalen
❖ Systemstøtte for Ediel oppfordrer til innlesing av filer så raskt som mulig i disse dager, og at mottaker gir rask beskjed til avsender ved
eventuelle feil eller mangler

❖ Informasjon om manglende felt i brukerveiledningens eksempelfiler tatt opp i ekspertgruppen og sendt ut til
systemleverandører 4. mai.
Kontakt post@elhub.no ved eventuelle spørsmål

Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

❖ Planlagte funksjonelle endringer fremover:
❖ https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-elhubproduksjonsmiljo/

❖ Planlagt nedetid søndag 10.05 kl 12-24 for deploy av EnergyIP Service Pack
❖ Planlagt nedetid i testmiljøene i uke 20
❖
❖
❖
❖

Exatest2 – Torsdag 7. mai fra kl. 14:00 – 18:30
Exatest2 – Tirsdag 12. mai fra kl. 14:00 – 20:00
Exatest2 – Fredag 15. mai (tidspunkt kommer) – Implementering av mai-release (R4.0.0)
Systest3 – Torsdag 14. mai (tidspunkt kommer) – Implementering av mai-release (R4.0.0)

Neste møte

❖ Onsdag 13.05.2020 kl. 12.30

Spørsmål og svar

