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Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over de nieuwe uitgave van het SIVI AFS Magazine, de
status rond de migratie naar eHerkenning en doen we een oproep om deel te
nemen aan de werkgroep 'Passend Advies Onbemenste Toepassingen'. Verder
informeren we je over updates van het overzicht Catalogus Datadiensten en het
overzicht Software & Services. Tenslotte staan we stil bij de maandelijkse release
notes van AFD en SIVI AFS. Zoals altijd kun je je aanmelden voor de online
workshop 'Opstellen AFD-definities' of een van onze webinars over SIVI AFS en de
Checklist Onbemenste Toepassingen.
Ik wens je veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!
Peter Mols
Directeur SIVI

Nieuwe uitgave SIVI AFS Magazine
Speciaal voor Kerst ligt er weer een nieuw SIVI AFS Magazine in de digitale
schappen. In deze derde editie van dit 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 welke stappen je
moet zetten om zélf – met wat hulp van SIVI – een mapping naar/van SIVI AFS op
te zetten.
Bijdragen uit de branche zijn er ook deze editie weer: Frank Rommers legt uit hoe
TJIP de conversie van AFD 1.0 naar AFD 2.0 ondersteunt en Roel van de Donk
(ABN AMRO) beantwoordt 6 vragen over de geautomatiseerde transformatie van
AFD 1.0 ADN-berichten naar AFD 2.0-berichten.

SIVI AFS Magazine downloaden

Migratie naar eHerkenning: belangrijke oproep en
stand van zaken
De verzekeringssector gaat als eerste private sector over op eHerkenning als veilig
inlogmiddel. Na 7 januari 2022 kan het Digitaal Paspoort niet meer gebruikt worden.
SIVI en de brancheorganisatie roepen verzekeraars en serviceproviders op om SSO
aan te zetten en hun gebruikers aan te sporen om ruim voor 7 januari 2022 al een
keer met eHerkenning ingelogd te hebben. Dit laatste geldt nadrukkelijk ook voor
het koppelen van bedrijfscertificaten aan Aplaza vóór 7 januari.

Lees meer

Oproep belangstellenden voor SIVI-werkgroep
Passend Advies Onbemenste Toepassingen
Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer partijen gebruik van
volledig geautomatiseerde toepassingen bij de bediening van de eindklant of

adviseur. Dit betreft lang niet altijd geavanceerde AI-technologie maar nadrukkelijk
ook ‘gewone’ software. Ook zijn er toepassingen die zonder tussenkomst van
mensen een advies in de zin van de Wft produceren. SIVI helpt de financiële sector
met het borgen van de kwaliteit van dit soort toepassingen. Meer informatie over het
Platform Kwaliteit Onbemenste Toepassingen vind je op onze website. Onder
voorzitterschap van Ruud van Bommel van DFO, formeert SIVI een werkgroep die
meer handen en voeten moet geven aan de vereisten rond passend advies
gecombineerd met de inzet van onbemenste toepassingen. Wij zijn voor deze
werkgroep op zoek naar deelnemers met ervaring in advies en met belangstelling
voor de inzet van software en impact op het adviesproces. Neem bij interesse
contact op met Ruud van Bommel.

Update Overzicht Software & Services
Op 16 december is een nieuwe versie van het SIVI-overzicht Software & Services
Financiële Dienstverlening gepubliceerd.
Op dit moment telt het overzicht 125 leveranciers, die in totaal zo'n 240 digitale
producten en diensten aanbieden binnen het domein van de financiële
dienstverlening.
Ketenpartijen
Software en services zijn voor verschillende ketenpartijen beschikbaar. Sommige
producen zijn uitsluitend geschikt voor bijvoorbeeld een verzekeraar, andere
producten zijn geschikt voor meerdere partijen zoals een volmachtkantoor en een
intermediair. In onderstaand overzicht is te zien dat intermediairs de ruimste keuze
hebben als het gaat om software en services die voor hun dienstverlening resp.
bedrijfsvoering relevant zijn.

Lees meer

Update Catalogus Datadiensten
Op 6 december 2021 is een nieuwe versie van de SIVI Catalogus Datadiensten
gepubliceerd.
In deze release zijn 30 datadiensten toegevoegd waarvan de meeste betrekking
hebben op de branches Leven en Zorg.

Lees meer

AFD-release november
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 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', dus niet IVB (groene
kaart).
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
SIVI heeft een grote consistentiecontrole op het gebied van attribuut-omschrijvingen
afgerond: duizenden omschrijvingen en meer dan 100 attribuutnamen zijn
geüpdatet. Vanuit de branche kwam een verzoek om een ticket toe te voegen, voor
meldingen die een klacht, vraag of (uiteindelijk) een schademelding kunnen
bevatten. Tot slot zijn alle attributen en codelijsten die in AFD 1.0 zijn toegevoegd,
weer gesynchroniseerd met AFD 2.0.

Bekijk release notes

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

Online workshop Opstellen AFD-definities
SIVI organiseert periodiek de workshop Opstellen AFD-definities. Tijdens deze
online workshop leggen we uit wat het AFD en de AFD-definitiestandaard zijn. De
SIVI-tool AFD Online Samenstellen (AOS) om AFD-definities op te stellen komt
uitgebreid aan bod. Naast een uitgebreide demo is er gelegenheid om zelf te
oefenen met AOS. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
De volgende workshops zijn gepland op 18 januari en 17 februari 2022.
Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar support@sivi.org. Vermeld hierin naast
je contactgegevens ook je datumvoorkeur. Je ontvangt uiterlijk een week voor

aanvang een uitnodiging met daarin ook de Microsoft Teams-link voor het bijwonen
van de workshop.

Ga naar AFD Online Samenstellen

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 26 januari en 17 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 19 januari en 15 februari 2022.

Lees meer en aanmelden

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

