
Nieuwsbrief Februari 2021

Beste SIVI-relatie,
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over SIVI AFS en Ockto, de uitbreiding van de
NVGA standaard, de actie Drempelloos koppelen en de AFD-release van februari.
Verder stellen we onze nieuwe collega voor en nodigen we je uit voor het bijwonen
van een van onze webinars. 
 
Ik wens je veel leesplezier!
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

SIVI en Ockto brengen registratie klantdata stap

 

 



Lees meer

Bekijk de NVGA standaard

Bekijk het complete SIVI team

verder
 
Rond het financieel advies dat een financieel adviseur uitbrengt speelt het gebruik
van klantdata een belangrijke rol. Om het eenduidig vastleggen van data te
ondersteunen introduceert SIVI de vertaling van het Ockto-bericht naar de SIVI All
Finance Standaard (AFS).

Uitbreiding NVGA Standaard
 
In de loop van 2021 introduceert SIVI een update van het NVGA Protocol en rolt
deze uit naar de markt. De update bestaat uit uitbreidingen van het basis NVGA
Protocol en uit de introductie van een aanvulling voor Inkomen-producten.
Daarnaast is de ondersteuning bij implementatie substantieel verbeterd door het
beschikbaar stellen  van AFD definities en het online handboek.
Deze verbeterde volmachtrapportages bevatten gegevens over polissen, schades
en financiële transacties. Ze stellen volmachtgevers o.a. in staat te rapporteren ten
behoeve van toezicht en herverzekeren.

SIVI-team uitgebreid
 
Per 1 februari is John Boots bij ons gestart als consultant. Hij gaat het team
ondersteunen bij SIVI AFS.

 

 

 

https://www.sivi.org/actueel/persbericht-sivi-en-ockto-brengen-registratie-klantdata-stap-verder/
https://www.sivi.org/standaarden/nvga-standaard/
https://www.sivi.org/over-sivi/


Lees meer

Bekijk de SIVI AFS overzichtspagina

Drempelloos koppelen
 
Het doel van dit traject is binnen onze sector tot een landschap van toepassingen te
komen waarbij digitaal koppelen vanzelfsprekend is. Onder de noemer 'Drempelloos
koppelen' initieert SIVI vanaf nu gerichte acties om het gebruik van koppelingen uit
te bouwen en waar nodig de kwaliteit bij het gebruik van koppelingen te verbeteren.
Op onze website vind je een overzicht van deze acties.

Vanaf nu maandelijkse release van SIVI AFS
 
In lijn met AFD 1.0 levert SIVI ook voor de SIVI All Finance Standaard elke maand
een update. Sinds 1 februari van dit jaar verschijnt iedere eerste werkdag van de
maand een nieuwe versie van SIVI AFS Handboek en de datacatalogus.
Op https://www.sivi.org/standaarden/sivi-all-finance-standaard/ zijn altijd de laatste
versies te raadplegen. De datacatalogus is te downloaden in Excel en als zip van
json-bestanden, als ook de release notes met wijzigingen ten opzichte van eerdere
versies. Aanvullend is er een nieuwe release van de mappingtabel naar AFD 1.0 te
vinden. In AFD 2.0 Online Raadplegen is bovendien altijd de meest recente
datacatalogus geladen

 

 

https://www.sivi.org/actueel/persbericht-sivi-en-adfiz-kwaliteit-digitale-aanlevering-van-documenten-heeft-dringend-aandacht-nodig/
https://www.sivi.org/standaarden/sivi-all-finance-standaard/
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--wr-tsybthmWvQnhunjpGq4CloetI8yc2-RENgtW6QKiH6OASmFB5pL3l_LDGCckC6W-zW
https://www.manula.com/manuals/sivi/sivi-all-finance-standard
https://www.sivi.org/standaarden/sivi-all-finance-standaard/
https://www.sivi.org/standaarden/sivi-all-finance-standaard/afd-online-2-0/


Lees meer en downloaden

Lees meer en aanmelden

SIVI AFS Magazine
 
Met de eerste officiële release van SIVI AFS in december lanceerde SIVI ook het
SIVI AFS Magazine. Een periodiek digitaal tijdschrift, specifiek gericht op de
analisten en ontwikkelaars. Heb je het nog niet gelezen, dan kun je het via
onderstaande link downloaden.

Webinar SIVI AFS
 
Wil je meer weten over de vernieuwde standaarden voor digitale
gegevensuitwisseling én opslag binnen de verzekeringsbranche?
Laat je door Herman Lenferink bijpraten over SIVI AFS, de nieuwe standaard voor
digitaal zakendoen.
Het eerstvolgende webinar is gepland op 31 maart 2021.

 

 

https://www.sivi.org/actueel/Eerste-release-SIVI-All-Finance-Standaard-ondersteund-met-lancering-SIVI-AFS-Magazine/
https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-all-finance-standaard-afs/
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--wr-tsybthmWvQnhunjpGq4CloetI8yc2-RENgtW6QKiH6OASmFB5pL3l_LDGCckC6W-zW


Lees meer en aanmelden

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. 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 eerstvolgende webinar is gepland op 17 maart 2021.

AFD-release februari
 
Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de bijgewerkte versie van de All
Finance Datacatalogus (AFD). In de AFD Release Note treft u een toelichting op de
aanpassingen, waaronder updates van afm-tabellen en de wijzigingskalender.

Nieuwe Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid 
Verschillende partijen hebben onder aanvoering van het CCV de
Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met
11 vragen die de ondernemer invult om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke
concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten. De uitkomst is
één van de volgende vier risicoklassen: “laag’, “midden”, “substantieel” of “hoog”. In
de AFD release van 1 februari is de codelijst met risicoklassen opgenomen.
 
Lees meer over cyberweerbaarheid op de website van het CCV en bekijk de
checklist op de website van het Digital Trust Center.
 
Foutcodes Controle online gepubliceerd 
Bij de AFD downloads is deze maand een nieuw document opgenomen met het
overzicht van alle foutcodes en omschrijvingen uit de Controle online tool. In de

 

https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-checklist-koat/
https://hetccv.nl/nieuws/nieuw-instrument-gelanceerd-om-cyberweerbaarheid-ondernemers-te-vergroten/#:~:text=Ondernemersorganisaties%20en%20vakinhoudelijke%20experts%20hebben,cyberaanvallen%3A%20de%20Risicoklassenindeling%20Digitale%20Veiligheid
https://www.digitaltrustcenter.nl/risicoklasse


Release notes

Wijzigingskalender

Aanmelden nieuwsbrief

toelichting wordt beschreven hoe de foutcodes moeten worden gelezen. Foutcodes
Controle online

Houd de AFD Wijzigingskalender in gaten. De kalender geeft een overzicht van de
deadlines voor de verwerking van impactvolle wijzigingen binnen het AFD en stelt je
instaat hier rekening mee te houden binnen je planningen.

Attendeer je collega's 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/wp-content/uploads/2021/01/AFD_Releasenotes_2021_februari.pdf
https://www.sivi.org/wp-content/uploads/2021/01/Wijzigingskalender-AFD1.0_20210201.pdf
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/
https://www.sivi.org/wp-content/uploads/2021/02/Foutcodes-Controle-online_20210208.pdf
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@example.com

