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Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief doen we nogmaals de oproep om tijdig over te stappen op
eHerkenning. 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

Nog minder dan drie maanden tijd voor overstap naar
eHerkenning en Bedrijfscertificaat
Digitaal Paspoort kan vanaf 7 januari 2022 niet meer worden gebruikt
Verzekeringsondernemers hebben nog tot 7 januari 2022 de tijd om de overstap te
maken naar eHerkenning (voor medewerkers) en Bedrijfscertificaat (voor
ondernemingen) voor digitale herkenning. Vanaf die datum namelijk kan het Digitaal
Paspoort niet meer worden gebruikt. SIVI monitort deze transitie en stelt vast dat de
sector op koers is. Dit neemt niet weg dat een aantal ondernemers de overstap in
de komende maanden nog moet maken.

Bedrijfscertificaat voor Aplaza
Om digitale documenten en berichten via Aplaza op te halen in het softwarepakket
van de financiële adviseur is het Bedrijfscertificaat nodig. Want ook voor Aplaza kan
het Digitaal Paspoort vanaf 7 januari niet meer worden gebruikt. Dit
Bedrijfscertificaat is eenvoudig aan te schaffen en in een aantal stappen te activeren
volgens de instructies op de site van Aplaza.

Lees meer

AFD-release oktober
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 POR-code register
H793 is nu DIN Assuradeuren B.V. (voorheen Holland Rijnland Assuradeuren)
en K801 is nu Quintes Underwriting B.V. (de nieuwe handelsnaam van
Kroezen Volmacht B.V.).
Productontwikkeling
Nieuwe attributen zijn opgenomen voor producten van o.a. motor, cyber, Ebikes, caravan en inboedel. Een nieuwe codelijst NKC Verhuur (ADNNKC) is
toegevoegd om aan te geven hoe verhuur via camperclub NKC is geregeld.
Pensioengegevens
Voor de administratie van pensioen zijn twee nieuwe entiteiten toegevoegd.
Dit zijn ‘’Individuele pensioengegevens’’ (PI) en ‘’Verlofgegevens’’ (VJ).
‘’Verlofgegevens’’ is ook buiten het pensioendomein bruikbaar. Tevens zijn
nieuwe attributen voor pensioen toegekend.

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

SIVI AFS-release oktober
SIVI heeft attributen en codelijsten aan AFD 2.0 toegevoegd om hypotheken (beter)
te kunnen modelleren. Ook heeft SIVI nieuwe attributen toegevoegd om (onder
andere) relaties tussen entiteiten nader te beschrijven: vanuit de branche deden
meerdere partijen de afgelopen maanden het verzoek om relaties tussen met name
partijen beter te kunnen definiëren. Tot slot zijn ook veel verzoeken doorgevoerd in
het domein van Ongevallen & Ziektekosten, waarvan sinds 1 oktober de
policyStructure-baseline in AOS staat.

Release note

Bekijk de 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 28 oktober en 25 november 2021.

Lees meer en aanmelden

Webinar 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.
Het eerstvolgende webinar is gepland op: 18 november 2021.

Lees meer en aanmelden

SIVI AFS Magazine gemist?
Heb je de tweede editie van het SIVI AFS Magazine gemist? Je kunt dit digitale
tijdschrift nog steeds downloaden. Met het Magazine belicht SIVI het belang en de
voortgang van de SIVI All Finance Standaard bij de digitalisering en ICTvernieuwing binnen de financiële dienstverlening. In deze editie onder andere
aandacht voor de “uitzonderingen op de standaard”, interviews met gebruikers van
het eerste uur en het werken met 'AFD Online Samenstellen' (AOS).

Download 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
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