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Beste SIVI-relatie,
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de Monitor Migratie Digitaal Paspoort
naar eHerkenning en de introductie van SIVI AFS. Ook attenderen we je op onze
vacature, vragen we je hulp bij ons onderzoek in het kader van de Checklist-KOAT
en nodigen we je uit voor het bijwonen van een onze webinars. 
 
Ik wens je veel leesplezier!
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Implementatie eHerkenning bij aanbieders van online
diensten is gestart
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Lees meer

Direct aanmelden

Minimaal 60% van alle gebruikers van Digitale Paspoorten beschikt inmiddels over
eHerkenning. Waar kunnen deze gebruikers met eHerkenning inloggen? SIVI
publiceert vanaf begin november een Monitor die de voortgang bij de
dienstverleners laat zien.

Webinar eHerkenning
 
Donderdag 10 december organiseert SIVI een webinar ‘Migratie van Digitaal
Paspoort naar eHerkenning’.
 
Robin Oostrum bespreekt allereerst de kernzaken rond de migratie en legt uit waar
we vandaan komen en waarom de verzekeringssector als eerste private sector naar
eHerkenning migreert. Alle ins en outs rond eHerkenning passeren daarbij de revue.
De stand van zaken rond de migratie komt uiteraard ook aan bod.
 
Aan de hand van voor de hand liggende vragen en antwoorden wordt daarna
verdieping aangebracht in het onderwerp. Ook wordt een inkijk gegeven in de
belangrijkste ontwikkelingen om ons heen.

SIVI AFS-update en vooraankondiging
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Abonneren SIVI AFS-update

Lees meer en aanmelden

Op 1 november is binnen SIVI AFS weer een nieuwe bètaversie van het AFD 2.0
online gezet. Naast enkele nieuwe entiteiten, codewaarden en entityTypes zit de
grootste wijziging bij de attributen: maar liefst 3268 attributen werden de voorbije
maanden aangepast om AFD 2.0 consistent te maken in taalgebruik. Ook de
komende maanden gaat SIVI hier nog mee door.
 
Medio december publiceert SIVI de eerste formele release van SIVI AFS. Wil je op
de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en nieuwtjes rond SIVI AFS? Abonneer je
dan hier voor de speciale SIVI AFS-update en het nieuwe SIVI AFS magazine.

Webinars SIVI AFS
 
Wil je meer weten over de vernieuwde standaarden voor digitale
gegevensuitwisseling binnen de verzekeringsbranche?
 
Laat je door Herman Lenferink bijpraten over de vernieuwde SIVI-standaarden voor
digitaal zakendoen.
 
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 19 november, 16 december en 21
januari.
 

Consultant gezocht!
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Bekijk vacature

 
We zijn op zoek naar een nieuwe collega. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
en heb je affiniteit met zowel verzekeren als de inzet van ICT? Bekijk dan onze
vacature en solliciteer!

Onderzoek stagiair transparantie en uitlegbaarheid
 
In samenwerking met de Universiteit Leiden doet SIVI onderzoek naar transparante
AI en uitlegbaarheid in het kader van de Checklist-KOAT (Kwaliteit Onbemenste
Advies- en Transactietoepassingen). 
 
Ben je van plan AI technieken zoals Business Rule Engines, Robotic Process
Automation of Machine Learning toe te gaan passen om bijvoorbeeld klanten te
helpen de beste polis te kiezen, het acceptatie- of schadeproces te verbeteren of
bijvoorbeeld de adviseur te ondersteunen? Of ben je al langer bezig met dit soort
vraagstukken? Dan willen we graag een keer met je sparren over dit onderwerp!
Deelnemers  krijgen vanzelfsprekend toegang tot de uitwerking van dit onderzoek.
 
Neem contact op met Walter Mosterd (walter.mosterd@sivi.org) of Olivier Koster
(o.j.f.l.koster@umail.leidenuniv.nl).

Webinar Checklist-KOAT 
 
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.
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Lees meer en aanmelden

Release notes

Aanmelden nieuwsbrief

 
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.
 
Het webinar vindt plaats op dinsdag 15 december.

AFD-release november
 
Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de bijgewerkte versie van de All
Finance Datacatalogus (AFD).
De november-release bevat o.a. nieuwe attributen/codelijsten en
hiërarchiewijzigingen voor het uitwisselen van VvE-informatie (Verenigingen van
Eigenaren). Op de wijzigingskalender zijn vier formaatwijzigingen opgenomen
waaronder de oprekking van de lengtes voor MERK en MODEL.

Meld je nu aan voor de 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.
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