
Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik dan hier.

Nieuwsbrief Augustus 2020

Beste SIVI-relatie, 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de voortvarende certificering van AFD-
definities in de volmachtketen en de noodzaak om voor 1 oktober 2020 Digitale
Paspoorten te vervangen. 
 
Verder vind je een overzicht van SIVI-webinars voor de komende maanden en een
update over de AFD release van augustus. 
 
Ik wens je veel leesplezier! 
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Nieuws

100 gecertificeerde AFD-definities gepasseerd

 
Recent is de 100ste gecertificeerde AFD-definitie
voor een volmachtproduct uitgegeven. De komende
maanden zullen er nog vele volgen (zie schema). 
 
Wil je meer weten over het Programma Uniforme
Inrichting Volmachtketen, kijk dan op www.suiv.nl.

Lees meer

https://mailchi.mp/sivi/nieuwsbrief-7998944?e=[UNIQID]
https://mcusercontent.com/5529d7cec6c4b5a4968b97fa7/images/818d55fb-7457-4c7a-a695-1edf2f7c3cca.jpg
https://suiv.nl/
https://suiv.nl/


Nieuws

Vervangen Digitale Paspoorten noodzakelijk

voor 1 oktober 2020

 
Rond PKI client-certificaten speelt een probleem dat
wereldwijd een groot aantal gebruikers treft. Dit
raakt ook de Digitale Paspoorten die nu in gebruik
zijn. Gebruikers moeten het paspoort vóór 1 oktober
2020 vervangen door een nieuw Digitaal Paspoort of
de bundel met eHerkenning. 
 

Webinars

SIVI-webinars augustus t/m oktober

In de maanden augustus t/m oktober organiseren wij
diverse webinars met onderstaande onderwerpen:

All Finance Standaard (SIVI AFS)
Checklist Kwaliteit Onbemenste Advies- en
Transactietoepassingen (Checklist-KOAT)
Verzuimstandaarden

De webinars duren maximaal 60 minuten en zijn
eenvoudig via pc, laptop, tablet of smartphone te
volgen.

Update

AFD-release augustus

Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de
bijgewerkte versie van de All Finance Datacatalogus
(AFD). 
 
In de augustus-release zijn o.a. nieuwe attributen en
codewaarden toegevoegd m.b.t. zakelijke producten
en zijn van drie codelijsten de formaten aangepast
omdat er geen ruimte meer was voor het toevoegen
van nieuwe codes. De details en
implementatieplanning staan beschreven in de
wijzigingskalender.

 

Lees meer op speciale FAQ pagina

Lees meer en meld je aan voor een webinar

Release notes

https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-all-finance-standaard-afs/
https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-checklist-koat/
https://www.sivi.org/actueel/webinar-verzuimstandaarden/
https://www.sivi.org/wijzigingskalender-afd1-0_20200801/
https://www.sivi.org/eherkenning/vervanging-digitale-paspoorten/
https://www.sivi.org/tag/sessies-webinars/
https://www.sivi.org/afd_releasenotes_2020_augustus/


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.

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

Aanmelden nieuwsbrief

https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/
https://sivi.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=5529d7cec6c4b5a4968b97fa7&id=f0bbb73a73&e=[UNIQID]&c=f982093612
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/

