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Eerste release SIVI All Finance Standaard ondersteund met
lancering SIVI AFS Magazine
Utrecht, 9 december 2020
Na de pre-release in mei brengt SIVI vandaag de eerste officiële release naar buiten van de ‘SIVI All
Finance Standaard’, kortweg SIVI AFS. Ontwikkeld voor moderne, efficiënte en effectieve
gegevensuitwisseling én -opslag. Om de introductie van release 1 kracht bij te zetten, lanceert SIVI
tegelijkertijd het SIVI AFS Magazine: een periodiek digitaal tijdschrift, specifiek gericht op de analist
en ontwikkelaar die SIVI AFS gebruiken.
De introductie van release 1 van SIVI AFS is een belangrijke stap in de verdere digitalisering van onze
industrie. SIVI AFS is de basis voor een digitaal ecosysteem binnen de financiële dienstverlening.
Klanten moeten een goede bediening kunnen krijgen binnen de verschillende distributievormen. De
toegang tot data en de uitwisseling van data moet zo eenvoudig mogelijk kunnen plaatsvinden.
Partijen moeten digitaal kunnen samenwerken met ruimte voor individuele verschillen. Om dit te
realiseren brengt SIVI met de introductie van SIVI AFS de SIVI-standaarden in het huidige ICT-tijdvak,
met onder meer:
• Ondersteuning van nieuwe processen (als Beurs) en producten (als Broodfondsen).
• Het opheffen van modelleerbeperkingen uit AFD 1.0.
• Aandacht voor zowel het uitwisselen als het vastleggen van data.
• Beantwoording van de vraag naar ondersteuning van REST en JSON.
Peter Mols, Directeur SIVI: "Met de introductie van SIVI AFS introduceren wij ambitieuze doelen die de
komende jaren aandacht en inzet van de branche vragen. Tegelijk is het ook een noodzakelijke agenda
omdat een open digitaal ecosysteem binnen onze industrie een randvoorwaarde is voor verdere
ontwikkeling en innovatie.”
Bij de ontwikkeling van SIVI AFS is de daadwerkelijke gebruiker als uitgangspunt genomen. Dit heeft
onder andere geleid tot een beter toegankelijk AFD-model en uitgeschreven attribuutnamen. Naast
het online handboek zijn er online tools beschikbaar om efficiënt met SIVI AFS te werken. Het nieuwe
SIVI AFS Magazine is hier een ander voorbeeld van. Een digitaal magazine voor analisten en
ontwikkelaars gericht op het dagelijkse gebruik van SIVI AFS met concrete details en nieuwe zaken. Het
magazine zal drie keer per jaar verschijnen.
Herman Lenferink, Managing Consultant SIVI: “Terwijl managers standaarden tactisch belangrijk
vinden, zijn de analisten en ontwikkelaars de feitelijke gebruikers van SIVI AFS. Het dagelijks hands-on
gebruik staat centraal bij de ontwikkeling van SIVI AFS.”

Er zal geen ‘big bang’-migratie plaatsvinden. SIVI maakt dit onder meer mogelijk door te voorzien in
uitgebreide ondersteuning voor het omzetten van AFD 1.0 naar AFD 2.0 en vice versa. Waar partijen
de huidige SIVI-standaarden gebruiken in een collectieve setting als VPI en GRS, zal SIVI het komende
jaar met elke groep gebruikers de ambitie en tijdlijn bespreken met betrekking tot de migratie naar
SIVI AFS. Voor de ontwikkeling van individuele webservices en het vastleggen van data kunnen
organisaties zelf keuzes maken bij de migratie naar SIVI AFS.
Meer informatie over SIVI AFS en de aanmelding voor het SIVI AFS Magazine zijn te vinden op
https://www.sivi.org/standaarden/sivi-all-finance-standaard/.

Over SIVI:
Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening.
De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er
nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale
economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat
wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?
SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening,
met extra aandacht voor de verzekeringsindustrie, verzuimsector en de pensioenbranche.
Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen.
Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact
van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat
krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers uit de hele
keten, zoals aanbieders, intermediaire partijen en leveranciers. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas
waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.
SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de klant (consument en
ondernemer) te laten werken. De klant, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en
veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de
digitale klant vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden.
SIVI helpt de financiële dienstverlening om beide te bieden.
SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.
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