
Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik dan hier.

Nieuwsbrief Juni 2020

Beste SIVI-relatie, 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over onze samenwerking met de Stichting
Contactgroep Automatisering (CGA), de SIVI-webinars voor de nieuwe SIVI All
Finance Standaard, UPA-nieuws vanuit de Pensioensector, een nieuwe versie van de
Catalogus Datasets en de AFD-release van juni. 
 
Ik wens je veel leesplezier! 
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Nieuws

Samenwerking CGA 

In mei tekenden de Stichting Contactgroep
Automatisering (CGA) en SIVI een convenant om te
komen tot sectorbreed uitstekend werkende Data
Exchange voor financiële diensten. De eerste
resultaten worden nog dit jaar aan de totale markt
beschikbaar gesteld.

Webinar

SIVI-webinars over de introductie van SIVI AFS

Lees meer

https://mailchi.mp/sivi/nieuwsbrief-7984628?e=[UNIQID]
https://www.sivi.org/actueel/stichting-contactgroep-automatisering-en-sivi-tekenen-convenant/


SIVI organiseert meerdere webinars om de
introductie van de SIVI All Finance Standaard toe te
lichten. De eerste twee webinars in juni waren
volgeboekt en leverden veel goede interactie. De
komende maanden zal SIVI telkens 1 of 2 webinars
inplannen waarin Herman Lenferink je zal bijpraten
over de achtergronden van SIVI AFS en wat je als
organisatie nu al kunt doen met de pre-release.
 
Data:

dinsdag 7 juli van 15:30-16:30 uur
donderdag 30 juli van 15:30-16:30 uur
donderdag 13 augustus van 15:30-16:30 uur
dinsdag 25 augustus van 15:30-16:30 uur

Per webinar geldt een maximaal aantal inschrijvingen
van 30 personen.

Nieuws

UPA waarde voor pensioenketen

SIVI werkte recent mee aan het artikel "UPA waarde
voor pensioenketen’’. Dit wordt gepubliceerd in het
tijdschrift Pensioen, Bestuur & Management nr. 3
2020 Europa. In dit artikel legt SIVI uit hoe koppelen
met salarissoftware van de werkgever met behulp
van de UPA (Uniforme Pensioenaangifte) van waarde
is bij correcte en tijdige inwinning van gegevens van
deelnemers in pensioenregelingen. SIVI beheert en
publiceert deze branchestandaard in opdracht van de
Pensioenfederatie.

Nieuws

Nieuwe versie Catalogus Datasets

Recent is een nieuwe versie van de SIVI Catalogus
Datasets op onze website geplaatst. Deze versie
bevat 50 nieuwe datasets. Het overzicht kunt u
raadplegen en downloaden via onze website. Een
volgende versie van de SIVI Catalogus Datasets
verschijnt in oktober 2020. Voor suggesties en
vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

Meld je aan voor een webinar

Lees meer

Overzicht raadplegen en downloaden

https://mcusercontent.com/5529d7cec6c4b5a4968b97fa7/files/75b66f62-d6b1-4225-9fa3-9edd42fb643f/Artikel_UPA_in_Pensioen_Bestuur_en_Management.pdf
https://www.sivi.org/actueel/sivi-catalogus-datasets/
mailto:info@sivi.org?subject=Catalogus%20Datasets%20vraag%2Fsuggestie
https://sivi.webinargeek.com/sivi-webinar-afs
https://www.sivi.org/actueel/upa-waarde-voor-pensioenketen/
https://www.sivi.org/actueel/sivi-catalogus-datasets/


Update

AFD-release juni

Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de
bijgewerkte versie van de All Finance Datacatalogus
(AFD). 
 
In de juni-release zijn o.a. nieuwe attributen en
codewaarden toegevoegd m.b.t. golfverzekeringen
en in de hiërarchietabel huisdierenverzekeringen, en
is een nieuw dekkingsgebied ’Schengenlanden’
toegevoegd aan de codelijst ADNDKG.

 

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

Release notes

Aanmelden nieuwsbrief

https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/
https://sivi.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=5529d7cec6c4b5a4968b97fa7&id=f0bbb73a73&e=[UNIQID]&c=65192d44fc
https://www.sivi.org/wp-content/uploads/2020/05/AFD_Releasenotes_2020_juni.pdf
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/

