Nieuwsbrief Januari 2022

Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over de migratie van het Digitaal Paspoort naar
eHerkenning en blikken we kort terug op de introductie van het Platform Kwaliteit
Onbemenste Toepassingen medio vorig jaar. Verder informeren we je over de
maandelijkse release notes van AFD en SIVI AFS. En 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!
Peter Mols
Directeur SIVI

Digitaal Paspoort gemigreerd naar eHerkenning
De verzekeringssector is als eerste private sector over op eHerkenning als veilig
inlogmiddel. Vanaf 7 januari 2022 kan het Digitaal Paspoort niet meer gebruikt
worden.
SIVI en de brancheorganisaties sloegen, als reactie op de noodzaak het Digitaal
Paspoort te vervangen, in 2020 de handen ineen om zoveel mogelijk organisaties
en gebruikers over te krijgen op eHerkenning als standaard inlogmiddel binnen de

branche. Vrijwel alle partijen (32) die voorheen werkten met het Digitaal Paspoort
zijn over op eHerkenning of realiseren dit binnenkort. Daarnaast heeft een aantal
'nieuwe' partijen (5) aangegeven binnen een redelijke termijn eHerkenning aan te
gaan bieden voor veilig inloggen.

Lees meer

Inmiddels ruim 30 organisaties aan de slag met
Checklist Onbemenste Toepassingen
Medio vorig jaar introduceerde SIVI het Platform Kwaliteit Onbemenste
Toepassingen met daarbinnen de online Checklist Onbemenste Toepassingen.
Inmiddels beschikken meer dan 30 verzekeraars, serviceproviders en
softwareleveranciers over een eigen account met bij elkaar 45 gebruikers. Met de
Checklist OT krijgen organisaties inzicht in de wijze waarop zij omgaan met de
kwaliteit van toepassingen die (deel)taken uitvoeren zonder tussenkomst van een
gebruiker. Daarbij gaat het lang niet altijd om geavanceerde AI-toepassingen voor
bijvoorbeeld advies, maar nadrukkelijk ook om 'gewone' software die bijvoorbeeld
wordt ingezet voor het geautomatiseerd afhandelen van een aanvraag voor een
adviseur of voor een klant.
Maakt jouw organisatie gebruik van toepassingen die (deel)taken uitvoeren zonder
tussenkomst van een gebruiker en wil je meer weten over de Checklist OT? Neem
dan contact op met Walter Mosterd.

Lees meer

AFD-release januari
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.
Releaseplanning AFD februari 2022

Aanvragen indienen tot 25-01-2022
Downloads beschikbaar: 01-02-2022
Baselines bijgewerkt: 01-02-2022
Productontwikkeling
Nieuwe codelijst AFDHHM = Hoorhulpmiddel met 6 typen hoorhulpmiddelen.
Tabelwijzigingen: 9 nieuwe/bestaande dekkingscodes verwerkt in
dekking.afm.
Nieuwe elementen voor o.a.: producten rechtsbijstand agrarisch, binnenvaart
en werknemers, diverse zakelijke producten en kostbaarheden.

Bekijk release notes
Wijzigingskalender
In de AFD Wijzigingskalender publiceert SIVI implementatiedatums en vervaldatums
(deadlines) voor verwerking van wijzigingen op het AFD die volgens SIVI impactvol
zijn zoals formaataanpassingen en vervallen elementen. Het dringende advies is
deze wijzigingskalender met enige regelmaat te raadplegen en hier rekening mee te
houden.
Per 01-04-2022 vervalt het soort bijlage "Brief" (ADNBYL code 16), ter
ondersteuning van drempelloos koppelen. Ontbrekende briefsoorten
aanvragen via support@sivi.org.
Per 01-02-2022 vervalt code 0 (Compagnon) in codelijst ADNBEG (Relatie
partij/partij) vanwege ontdubbeling. Hiervoor is code 17 beschikbaar.
Per 0-02-2022 vervalt het label GV_BLO (Bloed onderzocht J/N) vanwege
ontdubbeling. Hiervoor is GV_BLDOND (Bloedonderzoek J/N) beschikbaar.

Bekijk wijzigingskalender

SIVI AFS-release januari
In de release van 1 januari zijn meerdere attributen toegevoegd om kenmerken van
een ‘ticket’ vast te leggen: onder meer voor de omschrijving, datum van vastleggen
en datum van notificatie van het ticket.

Bekijk release notes

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

Nieuwe data voor online workshop ‘Opstellen AFDdefinitie met AOS
In het laatste kwartaal van 2021 organiseerde SIVI, in samenwerking met Stichting
Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) negen online workshops 'Opstellen AFDdefinitie PUIV-traject' waaraan 70 branchegenoten deelnamen.
Ook dit jaar organiseert SIVI maandelijks workshops rond het opstellen van AFDdefinities met AOS. Vanaf februari zal de workshop niet alleen gericht zijn op het
Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen (PUIV) maar meer generiek zijn voor
gebruik in alle toepassingsgebieden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Hieronder de geplande data en tijdstippen:
17-2-2022 van 13:00-15:30 uur
24-3-2022 van 13:00-15:30 uur
21-4-2022 van 13:00-15:30 uur
Aanmelden voor deelname doe je 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 SIVI AFS, de nieuwe standaard voor digitale
gegevensuitwisseling én opslag binnen de financiële dienstverlening?
Laat je bijpraten door Herman Lenferink.
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 26 januari en 17 februari 2022.

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 op 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

