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SIVI en Ockto brengen eenduidige registratie van klantdata
een stap verder
Utrecht, 24 februari 2021
Rond het financieel advies dat een financieel adviseur uitbrengt speelt het gebruik van klantdata een
belangrijke rol. Om te zorgen dat deze data eenduidig vastgelegd kan worden introduceert SIVI de
vertaling van het Ockto Data Model naar de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD).
Bij financieel advies gaat het zeker niet alleen over verzekeringsgegevens, maar bijvoorbeeld ook om
gegevens rond inkomen, pensioen, belasting, hypotheek en lease. Behalve in documenten is deze
informatie ook steeds meer als data beschikbaar. Met behulp van Ockto kunnen adviseurs hun klanten
verzoeken hun persoonlijke gegevens direct uit de bronsystemen op te halen en met hen te delen.
Steeds meer partijen gebruiken de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD) niet alleen voor het verzenden
van berichten, maar ook voor het vastleggen van data binnen moderne database structuren. Dit is een
belangrijke reden geweest voor de recente introductie van de vernieuwde SIVI AFS-standaard. Binnen
het SIVI AFS is het mogelijk het complete klantdossier op gegevensniveau weer te geven. Op deze
wijze kunnen softwaretoepassingen deze klantgegevens eenduidig vastleggen en bevragen.
Om deze vastlegging van gegevens binnen het klantdossier in de dagelijkse praktijk te ondersteunen
introduceert SIVI nu de vertaling (mapping) van het Ockto Data Model naar de SIVI All Finance
Datacatalogus (AFD). Deze Ockto-AFD-mapping maakt het voor software ontwikkelaars makkelijker de
data uit het Ockto-bericht te importeren binnen het klantdossier. De Ockto-AFD-mapping is nu eerst
beschikbaar in C# code. Later dit jaar zal de Ockto-AFD-mapping ook in de vorm van een API
beschikbaar komen. De Ockto-AFD-mapping zal de releases van het Ockto Data Model volgen.
Peter Mols, Directeur SIVI: “De Ockto-AFD-mapping is de eerste in een reeks van mappingen rond o.a.
inkomen, pensioen en hypotheken die SIVI zal uitbrengen binnen de vernieuwde SIVI AFS-standaard.
Hiermee spelen we in op de toenemende noodzaak om eenduidig klantbeelden vast te leggen. Door
het centraal aanbieden van deze mappingen verlagen we de kosten in de keten.”
Paul Janssen, Product Director Ockto: “Ockto sluit graag aan bij de SIVI-standaarden. Deze mapping
tussen Ockto en het AFD ondersteunt het eenduidig vastleggen van gegevens binnen het klantdossier
en faciliteert het toenemend gebruik van brondata. Onze samenwerking met SIVI sluit goed aan bij ons
streven om de afhandeling van klantdata uit bronsystemen voor iedereen makkelijker te maken.”
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Over SIVI:
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.

Over Ockto:
Ockto: makkelijk en veilig persoonlijke gegevens uitwisselen
Met Ockto kan een consument op een veilige manier zijn persoonlijke informatie ophalen en
doorgeven aan de dienstverlener die deze informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld om een
hypotheekaanvraag te doen, inzicht te krijgen in de pensioensituatie, te reageren op een huurwoning
of voor algemeen financieel advies.
De informatie die de consument met Ockto ophaalt kan komen vanuit verschillende overheidsportalen
zoals het UWV, Mijnpensioenoverzicht.nl, de Belastingdienst, MijnOverheid en DUO. Kijk voor meer
informatie op deze website.

Voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
•
•

SIVI: Walter Mosterd: walter.mosterd@sivi.org
Ockto: Paul Janssen: pjanssen@ockto.nl
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