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Gennemgang af tavlemodel (Michael G.)

Gruppearbejde (Sophie, Torben, Allan, Esben)

ERFA runde (PM og delivery)



Gennemgang af tavlemodel



+ Hvad fungerer i dag Ting vi gerne vil kunne i fremtiden*

Ting EG skal være særligt opmærksom på!- Hvad fungerer ikke 



Gruppearbejde



Elhandel (Sophie)

Elnet/gasnet (Torben)

ERP/DV (Allan)

Øvrige markedsroller (Esben)
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Gruppearbejde



+
*

!-

Elhandel
1. Rollecenter, køer

1. Hastighed / performance (Noteret af 
Energi Viborg)

2. Misvisende fejlbeskeder - beregningslog

1. Den nye søgefunktion skal kunne 
søge bredere: kundenummer, 
aftalenummer, målernummer, 
adresse mm.

1. Hurtigere opsummering / FlexPricing



+
*

!-

El- /gasnet
1. Indeholder relevant funktionalitet

1. For mange museklik
2. Overblik
3. Testprocedure ved patch

1. Testprocedure / tung test proces ved 
patch

1. Delvis opdatering (AOS genstart)
2. Automatisk test
3. Genvejstaster



+
*

!-

ERP/DV
1. Målerkontrol
2. Stabilt med nuværende funktionalitet
3. AO registrering
4. AO periodisk vedligehold

1. Teknikeren er ”kunde” = Brugervenlig

1. Mobilløsning med offline funktionalitet
2. GIS integration (Ikke elementer i Xellent)
3. AO mangler materialebestilling (på eget 

lager) – skal afspejles i nettobehov
4. Periodiske vedligehold – baseret på andet 

end kalender
5. Automatisk tildeling af næste job, når 

tekniker er færdig med et job
6. Regning direkte fra Mobilklient til kunde



+
*

!-

Øvrige
markedsroller

1. Stabil og driftsikker beregingsmotor
2. Høj grad af fleksibilitet i 

sammensætningen af produkter

1. Performance pt. ift. menupunkter 
(Installation og Kontrakter)

2. Windows 10 issue (Eniig problemstilling)

1. Opmærksom på performance
2. EG skal levere løsninger, som gør 

tingene enkelt og lækkert for 
forbrugeren / slutkunden.

1. Fortsæt med Stabil og driftsikker
beregingsmotor på D365

2. Beslutninger baseret på data
3. Flere web-api’ere
4. Mobil platform løsninger
5. Enkelthed i D365 work-flows
6. AI til fx flytteproces
7. Gøre proces ”klar til afregning” nemmere
8. Nye forsendelseskanaler vedr. fakturaer
9. Nye betalingsmuligheder
10. Samlet kørsel af ”regningstyper”



ERFA runde


