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Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief koppelen we terug over de actie 'Meld fouten digitale
aanlevering' en hebben we aandacht voor het overzicht initiatieven in de
Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassing. Verder staan we stil bij de
maandelijkse release notes van AFD en SIVI AFS en kun je je aanmelden voor
onze webinars over SIVI AFS en de Checklist Onbemenste Toepassingen.
Ik wens je veel leesplezier!
Peter Mols
Directeur SIVI

Actie meld fouten digitale aanlevering: blijf melden!
Begin dit jaar startte SIVI samen met Adfiz de actie 'Meld fouten digitale
aanlevering'. Doel is de kwaliteit rond digitale aanlevering van documenten te
verbeteren. SIVI verzamelt alle meldingen en benadert verzenders en leveranciers
over verbetering. Van de binnengekomen meldingen gaat 45% van over het foutief
specificeren van het soort document, 12% over het ontbreken van goede opmaak
en/of logo en 5% over het samenvoegen van documenten in 1 PDF. Opvallend is

dat 38% van de meldingen gaat over het niet gebruik maken van GRS (dus niet
digitaal aanleveren via de GRS-standaard).
De meldingen zijn belangrijk om grip te krijgen op de kwaliteit van toezending van
documenten. Blijf fouten melden! Als je een fout al gemeld hebt, hoeft dat niet nog
een keer.

Lees meer

Overzicht initiatieven in Kennisbank Kwaliteit
Onbemenste Toepassingen
De Kennisbank Kwaliteit Onbemenste Toepassingen is ondersteunend aan de
Checklist Onbemenste Toepassingen (Checklist-OT) en geeft verdiepende
informatie over de kwaliteitsaspecten die in de Checklist-OT aan bod komen.
In de rubriek 'Gerelateerde initiatieven' houdt SIVI ontwikkelingen bij van initiatieven
die gerelateerd zijn aan of raakvlakken hebben met de Checklist Onbemenste
Toepassingen. Daarbij is elk initiatief nu overzichtelijk samengevat in een
infographic. Benieuwd hiernaar? Klik op 'Lees meer' en bekijk dit onderdeel van de
Kennisbank.

Lees meer

AFD-release november
Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de bijgewerkte versie van de All
Finance Datacatalogus (AFD). Een uitgebreide toelichting op alle aanpassingen
vind je in de AFD Release Notes.
Wijzigingen codelijsten
In deze release zijn nieuwe codes toegevoegd in meer dan 20 codelijsten,
een greep hieruit: Nieuwe dekkingscodes (ADNDEK) voor Cyber,
Rechtsbijstand, Bedrijfsschade en Opstal. Twee nieuwe berichtfuncties
(ADNFUN) voor het activeren van polissen en mutaties vanuit de wachtstand.
En een nieuw type bijlage (ADNBYL) voor de veelvoorkomende combinatie
'Aanbiedingsbrief met polisblad/verzekeringsbewijs'.
Productontwikkeling
Nieuwe attributen voor producten milieu, bestuurdersaansprakelijkheid en

cyber. Ook een nieuwe entiteit Waardeoverdracht (WR) voor pensioen- en
verzekeringsproducten.

Bekijk release notes
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.

Bekijk wijzigingskalender

SIVI AFS-release november
In de release van 1 oktober voegde SIVI al de nodige entiteiten en attributen toe
voor het faciliteren van het hypotheekdomein, nu zijn daar bijna 100 codewaarden
bijgekomen die nog niet waren toegevoegd. Het gaat hier met name om
uitbreidingen van al bestaande AFD-codelijsten, waarvoor afgelopen weken nog
een verdere analyse is uitgevoerd. Ook zijn twee nieuwe party-entityTypes
toegevoegd om een persoonlijke datakluis te kunnen modelleren: dataOwner en
relation.

Bekijk release notes

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

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 25 november en 15 december 2021. Je
kunt je ook al aanmelden voor een webinar in januari of februari 2022.

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 en hoe je hier als
organisatie mee aan de slag kunt.
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 18 november en 16 december 2021. Je
kunt je ook al aanmelden voor een webinar in januari of februari 2022.

Lees meer en aanmelden

SIVI AFS Magazine: nieuwe uitgave in december
In december verschijnt weer een nieuw SIVI AFS Magazine. In deze derde editie
van het speciale magazine staat SIVI uitgebreid stil bij mappingen. Naast een
overzicht van de bestaande mappingen van en naar SIVI AFS, gaat SIVI in op de
gebruikte tooling rondom mappingen en de binnenkort te verschijnen conversie-API.
Met die API kunnen partijen heel eenvoudig AFD 1.0-berichten omzetten naar AFD
2.0. Het SIVI AFS Magazine zal verder aandacht besteden aan het vernieuwde

functieoverzicht, de uitbreiding van de klantmap naar andere domeinen en de
nieuwe partyStructure.
Het derde SIVI AFS Magazine verschijnt medio december, abonneren kan via
onderstaand link.

Abonneren SIVI AFS Magazine

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.

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

