
Nieuwsbrief Januari 2021

Beste SIVI-relatie,
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de samenwerking met Adfiz op het
gebied van Kwaliteit digitale aanlevering van documenten, het SIVI AFS magazine
en de AFD-release van januari. Ook nodigen we je uit voor het bijwonen van een
van onze webinars. 
 
Ik wens je veel leesplezier!
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft
dringend aandacht nodig

 

 



Lees meer

SIVI AFS Magazine downloaden

 
Met inmiddels ruim 9 miljoen berichten per jaar zien we een duidelijke groei van de
digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol vanuit
verzekeraars en service providers aan intermediairs. Gelijktijdig is er een
toenemende zorg rond de kwaliteit van de aangeleverde berichten. SIVI roept op tot
goede toepassing van het GRS protocol en gaat samen met Adfiz de verbetering
van kwaliteit monitoren.

SIVI AFS Magazine
 
Na de pre-release in mei bracht SIVI vorige maand 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, lanceerde SIVI tegelijkertijd het
SIVI AFS Magazine: een periodiek digitaal tijdschrift, specifiek gericht op de
analisten en ontwikkelaars die SIVI AFS gebruiken.

Webinars SIVI AFS

 

 

https://www.sivi.org/actueel/persbericht-sivi-en-adfiz-kwaliteit-digitale-aanlevering-van-documenten-heeft-dringend-aandacht-nodig/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc
https://www.sivi.org/actueel/Eerste-release-SIVI-All-Finance-Standaard-ondersteund-met-lancering-SIVI-AFS-Magazine/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc
https://www.sivi.org/actueel/Eerste-release-SIVI-All-Finance-Standaard-ondersteund-met-lancering-SIVI-AFS-Magazine/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc


Lees meer en aanmelden

Lees meer en aanmelden

 
Wil je meer weten over de vernieuwde standaarden voor digitale
gegevensuitwisseling én opslag binnen de verzekeringsbranche?
 
Laat je door Herman Lenferink bijpraten over de nieuwe SIVI AFS standaard voor
digitaal zakendoen.
 
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 24 februari en 31 maart 2021.
 

Webinars 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. 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.
 
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 28 januari, 17 februari en 18 maart
2021.

AFD-release januari
 

 

 

https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-all-finance-standaard-afs/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc
https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-checklist-koat/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc


Release notes

Wijzigingskalender

Aanmelden nieuwsbrief

Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de bijgewerkte versie van de All
Finance Datacatalogus (AFD).
De januari-release bevat een nieuwe entiteit Object Kunst / Antiquiteiten (KU) voor
specifieke productontwikkeling en het gevraagde onderscheid met Kostbaarheden
(KB). Tevens is een nieuwe (Sub)branchecode 071 (= Betaal- en spaarrekeningen)
toegevoegd.  
Bij alle (107) dekkingsentiteiten zijn 19 nieuwe of bestaande kortingsattributen
toegevoegd om deze per dekking te kunnen specificeren. Verder is sprake van een
update van de Codelijst ADNBRZ (Zelfstandige beroepen) en diverse
tabelwijzigingen (o.a. hierarchie.afm en dekking.afm).

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.

SIVI, Pythagoraslaan 101, Utrecht, Nederland 3584BB, 030-698 80 90

Afmelden

 

 

https://www.sivi.org/afd_releasenotes_2021_januari/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc
https://www.sivi.org/wijzigingskalender-afd1-0_20201101/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc
https://hs-7450292.s.hubspotstarter.net/email-unsubscribe/email?product=emailStarter&checkSubscriptions=all&d=VmYj7v85B8w8VKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N6_23X-F0VQNndt4-lKhrN8XnPfV19C7D1&v=2&email=example%40example.com&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9skXWlQfnx8h2JqiDEy0RmtaAy1HcMmCVrI_60zFglWUq4ntxUpqMNTRIl6flN6ci40fJc

