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Nieuwsbrief Oktober 2020

Beste SIVI-relatie, 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over het percentage vervangen Digitale
Paspoorten. Verder word je geattendeerd op de nieuwe Release Catalogus Datasets.
Binnenkort organiseert SIVI weer webinars. Je wordt uitgenodigd om deel te nemen
aan het webinar Checklist-KOAT en het webinar SIVI AFS. Tenslotte tref je informatie
over een online Talkshow over eHerkenning en de AFD-release van oktober. 
 
Ik wens je veel leesplezier! 
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Nieuws

85% Digitale Paspoorten vervangen 

 
10 oktober was de deadline voor het omzetten van
Digitale Paspoorten. 85% van de Digitale Paspoorten
is daadwerkelijk vernieuwd. Veel gebruikers
beschikken ook al over eHerkenning.  
 
Rond PKI client-certificaten speelt een
beveiligingsrisico dat wereldwijd een groot aantal
gebruikers treft. Gebruikers van Digitale Paspoorten
vernieuwden daarom vanaf 1 september Digitale
Paspoorten. Ongeveer 60% heeft hierbij gekozen
voor de combinatie van eHerkenning niveau 3 en
Digitaal Paspoort.  

https://mailchi.mp/sivi/nieuwsbrief-8026756?e=[UNIQID]


 
Begin oktober kwam de bevestiging dat de
verzekeringsbranche in ieder geval tot 10 oktober
2020 de tijd kreeg om de huidige Digitale Paspoorten
te vernieuwen. Hierna is door Adfiz, NVGA en het
Verbond veelvuldig gecommuniceerd, met als
resultaat dat op 10 oktober bijna 84% van de
Digitale Paspoorten is vernieuwd.  
 
Aandacht nu volledig richten op migratie naar
eHerkenning 
De aandacht verschuift vanaf medio oktober naar de
dienstverleners die eHerkenning implementeren.
SIVI komt met een dashboard dat de voortgang
inzake gebruik en adoptie van eHerkenning op
periodieke basis laat zien. 
 

Nieuws

Nieuwe release SIVI Catalogus Datasets 

 
Op 24 september hebben wij een nieuwe versie van
de SIVI Catalogus Datasets gepubliceerd.  
Deze release bevat 37 interessante nieuwe datasets: 
•    De Common Voice Datasets van Mozilla. Deze
bijzondere opensource dataset bevat spraakopnames
die je kan inzetten binnen je interne speech
recognition project. Met 42 uur gevalideerde
Nederlandse tekst van ruim 880 stemmen in
verschillende dialecten is dit een zeer waardevolle
dataset.  
•    De landelijke registratie van energielabels en/of
Energie-Index van een gebouw of woning. EP-Online
is de officiële landelijke database waarin
energieadviseurs en erkend deskundigen
energielabels en Energie-Indexen beheren. 
•    Verschillende datasets rond o.a. vervoer
gevaarlijke stoffen, arbeidsongeschiktheid, bouw en
visserij.  
 
Voor de komende december-release staat de
automotive branche centraal. Wil je een specifieke
dataset opgenomen zien, laat het ons dan weten.  
Daarnaast gaan wij het onderscheid tussen datasets
(te downloaden als bestand of te raadplegen als
webservice) en informatiediensten (online dialogen)
beter inzichtelijk maken. 
Heb je reacties, verzoeken of aanvullingen dan
ontvangen wij die graag per mail.

Lees meer over migratie naar eHerkenning

mailto:info@sivi.org?subject=SIVI%20Catalogus%20Datasets
https://www.sivi.org/eherkenning/
https://www.sivi.org/actueel/sivi-catalogus-datasets


Webinar

Aan de slag met de Checklist Kwaliteit

Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen

 
Hoe beoordeel je de maatregelen die je als
organisatie treft rond de kwaliteit van
geautomatiseerde processen? De SIVI Checklist
Kwaliteit Onbemenste Advies- en
Transactietoepassingen (Checklist-KOAT) helpt je om
eisen en risico's inzichtelijk te maken en daarnaast
maatregelen rond kwaliteit te beoordelen. 
 
Tijdens het webinar zal Herman Lenferink je in 60
minuten bijpraten over de achtergronden van de
Checklist-KOAT en hoe je hier als organisatie mee
aan de slag kunt. 
Je kunt je inschrijven voor één van de volgende
data:

woensdag 18 november van 15:30-16:30 uur
dinsdag 15 december van 15:30-16:30 uur

Webinar

Laat je bijpraten over de vernieuwde SIVI-

standaarden voor digitaal zakendoen

 
Wil je meer weten over de vernieuwde standaarden
voor digitale gegevensuitwisseling binnen de
verzekeringsbranche? 
 
De komende maanden organiseren we weer voor
iedereen (techneuten en niet-techneuten)
toegankelijke webinars om je in 60 minuten bij te
praten over de SIVI All Finance Standaard. 

Je kunt je zich inschrijven voor één van de volgende
data:

donderdag 22 oktober van 15:30-16:30 uur
dinsdag 19 november van 15:30-16:30 uur
woensdag 16 december van 15:30-16:30 uur

SIVI Catalogus Datasets raadplegen

Lees meer en aanmelden

Lees meer en aanmelden

https://www.sivi.org/actueel/sivi-catalogus-datasets
https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-checklist-koat/
https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-all-finance-standaard-afs/


Nieuws

"Online Talkshow eHerkenning"

Vanuit eHerkenning.nl wordt op donderdag 5
november een Online Talkshow over eHerkenning
georganiseerd van 11.00 - 12.00 uur. Dit is een
talkshow waarin wordt stilgestaan bij de mijlpalen
van de afgelopen 10 jaar en ingegaan op de lopende
ontwikkelingen. Relaties van SIVI kunnen zich
hiervoor aanmelden, waarna een officiële uitnodiging
volgt met daarin het definitieve programma.

Update

AFD-release oktober

Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de
bijgewerkte versie van de All Finance Datacatalogus
(AFD). 
 
De oktober-release bevat o.a. nieuwe attributen voor
producten ‘Aansprakelijkheid, Brand,
Bedrijfsverzekering, Computer en Glas’ en nieuwe
codelijsten voor Brandverzekeringen zoals Reden
leegstand (ADNRLS). Met een hiërarchiewijziging
(Verzekerd Persoon onder Verzekerd Bedrijf) kan een
gezin in een bedrijfsverzekering meeverzekerd
worden. Op de wijzigingskalender is één
ontdubbeling opgenomen.

Attendeer je collega op de SIVI-nieuwsbrief 
 
Vind je deze nieuwsbrief interessant? 
 
Doe je collega een plezier en stuur deze nieuwsbrief
door. Hij of zij kan zich via de knop hieronder
inschrijven op onze nieuwsbrief.

Aanmelden Talkshow eHerkenning

Release notes

Aanmelden nieuwsbrief

https://www.eherkenning.nl/
https://www.sivi.org/wijzigingskalender-afd1-0_20201001/
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/
https://m16.mailplus.nl/wpg3VPJqEHIY-13116-31300089
https://www.sivi.org/afd_releasenotes_2020_oktober/
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/


Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd
bent op de SIVI Nieuwsbrief. 
 
 
Klik hier om je uit te schrijven 
 

Pythagoraslaan 101 
3584 BB Utrecht 
(030) 698 80 90 
info@sivi.org 
www.sivi.org

https://sivi.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=5529d7cec6c4b5a4968b97fa7&id=f0bbb73a73&e=[UNIQID]&c=bc3d53d1c3

