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Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over de onlangs door SIVI gepubliceerde Monitor
Personal Datamanagement en doen we nogmaals een oproep om fouten te melden
in de digitale aanlevering van documenten.
Verder informeren we je over een release van de Catalogus Datadiensten en de
nieuwe AFD-release. Graag melden we dat voor de online workshop ‘Opstellen
AFD-definitie PUIV-traject’ het aantal cursusdata is uitgebreid en nodigen we je
weer van harte uit om deel te nemen aan een van onze webinars over SIVI AFS en
de Checklist Onbemenste Toepassingen.
Ik wens je veel leesplezier!
Peter Mols
Directeur SIVI

SIVI publiceert Monitor Personal Datamanagement
Samen met adviesbureau InnoValor publiceert SIVI de eerste Monitor Personal
Data Management (PDM). De Monitor biedt een actueel inzicht en overzicht van de
huidige PDM-initiatieven in de financiële dienstverlening.
Regie op gegevens
Het accent in de Monitor Personal Data Management ligt op de regie van financiële

gegevens. Enerzijds draait deze regie om de behoefte van een persoon/huishouden
om sneller en beter een actueel en volledig overzicht te krijgen over haar financiële
positie. Anderzijds om drijfveren om deze data bewust en gericht te kunnen delen
met financiële dienstverleners (hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs, financiële
planners, schuldhulp verleners etc.).
PDM: vertrouwen en gemak
PDM kan bijdragen aan versnelling van processen – zoals een kickstart van
klantadvisering – en heeft ook een positieve invloed op de kosten en kwaliteit van
financieel advies. Bij optimale PDM groeit het vertrouwen van de consument in de
betrokken financiële dienstverlener. Randvoorwaardelijk is gemak in gebruik.
De Monitor bestaat uit een analyse van PDM vanuit meerdere invalshoeken en de
belangrijkste bevindingen, aangevuld met meerdere bijlagen.

Lees meer en downloaden

Dringende oproep: meld problemen digitale
aanlevering documenten!
Eerder dit jaar startte SIVI samen met Adfiz de actie: 'Meld fouten digitale
aanlevering'. Doel is de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten aan het
intermediair te verbeteren. Intussen hebben we 49 meldingen geregistreerd over de
kwaliteit van documentberichten. Daarnaast werd 30 keer verzocht om digitale
toezending van documenten, in gevallen waar digitale toezending nu nog niet
geregeld is door een aanbieder.
Op onze website vind je via de overzichtspagina 'Drempelloos koppelen' meer
informatie over de actie, een werkinstructie en een digitaal formulier om fouten aan
te melden. Maak je gebruik van de digitale aanlevering van documenten? Meld dan
actief fouten zodat Adfiz en SIVI inzicht krijgen in de knelpunten en het tempo
waarmee deze knelpunten worden opgelost.

Lees meer

Update Catalogus Datadiensten

SIVI heeft in augustus een nieuwe en uitgebreidere versie van de SIVI Catalogus
Datadiensten gepubliceerd.
In deze release is de Catalogus uitgebreid met 50 datadiensten waarvan circa 25
betrekking hebben op branche brand. Verder zijn 5 automotive datadiensten
toegevoegd en nog eens 20 datadiensten die betrekking hebben op onder meer
zeecontainers, overlevingstafels en oude levenpolissen.

Lees meer

AFD-release september

Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de bijgewerkte versie van de All
Finance Datacatalogus (AFD). Lees de uitgebreide toelichting op alle aanpassingen
in de AFD Release Note.
Wijzigingen in tabellen en hiërarchie
In de tabel dekking.afm zijn nieuwe dekkingscodes toegevoegd voor de
dekkingen Bij leven, Overlijden en Aansprakelijkheid. In de structuur van het
Groep bericht is voor het pensioendomein een nieuwe entiteit Winst (WI)
opgenomen om winstgegevens over meerdere jaren te kunnen vastleggen en
communiceren.
Pensioen en Hypotheken in AFD
In AFD 2.0 zijn de communicatiestructuren voor de domeinen Pensioen en
Hypotheken doorontwikkeld. In AFD 1.0 blijven we pensioen- en
hypotheekelementen op aanvraag verwerken.

Release note
In de AFD Wijzigingskalender publiceert SIVI implementatiedatums en vervaldatums
(deadlines) voor verwerking van wijzigingen op het AFD die volgens SIVI impactvol
zijn. Voorbeelden zijn formaataanpassingen, gewijzigde codes en vervallen
gegevenselementen. De AFD Wijzigingskalender stelt partijen in staat om op
impactvolle wijzigingen te anticiperen. Het dringende advies is deze
wijzigingskalender met enige regelmaat te raadplegen en hier rekening mee te
houden.

Wijzigingskalender

Extra data voor online workshop ‘Opstellen AFDdefinitie PUIV-traject’
Bij de volmachten en verzekeraars bestaat behoefte aan meer informatie over de
stappen die nodig zijn om tot een AFD-definitie te komen binnen het Protocol
Uniforme Inrichting Volmachtketen (PUIV) traject. Om aan deze vraag te voldoen
organiseert SIVI, in samenwerking met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen
(SUIV) de online workshop “Opstellen AFD-definitie PUIV-traject”. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.
Hieronder de data en tijdstippen:
23-9-2021 van 14:00-17:00 uur
30-9-2021 van 13:00-16:00 uur
7-10-2021 van 13:00-16:00 uur
14-10-2021 van 13:00-16:00 uur
20-10-2021 van 13:00-16:00 uur
Aanmelden voor deelname doe je door een e-mail te sturen naar support@sivi.org.
Vermeld hierin naast contactgegevens ook je datumvoorkeur. Je ontvangt uiterlijk
een week voor aanvang een uitnodiging met daarin de MS Teams-link voor het
bijwonen van de workshop.

Webinars 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.
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 30 september, 28 oktober en 25
november 2021.

Lees meer en aanmelden

Webinars Checklist Onbemenste Toepassingen
Hoe beoordeel je de maatregelen die je als organisatie treft rond de kwaliteit van
volledig geautomatiseerde processen? De SIVI Checklist Onbemenste
Toepassingen helpt je om eisen en risico's inzichtelijk te maken en daarnaast
maatregelen rond kwaliteit te beoordelen. Tijdens het webinar praat Walter Mosterd
je in 60 minuten bij over de achtergronden van de Checklist hoe je hier als
organisatie mee aan de slag kunt.
De eerstvolgende webinars zijn gepland op: 13 oktober en 18 november 2021.

Lees meer en aanmelden

Attendeer je collega's op de SIVI-nieuwsbrief!
Vind je deze nieuwsbrief interessant?
Doe een van je collega's een plezier en stuur deze nieuwsbrief door. Hij of zij kan
zich via de knop hieronder inschrijven op onze nieuwsbrief.

Aanmelden 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

