Nieuwsbrief Februari 2022

Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over de SIVI AFS-koppeling tussen de extranetten
MeetingpointAdvies (TJIP) en Podium (Avéro Achmea) en informeren we je over
een update van het overzicht Software & Services. Verder vind je in deze
nieuwsbrief weer informatie over de maandelijkse release notes van AFD en SIVI
AFS. En tenslotte roepen we je op om je aan te melden 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

Avéro Achmea gebruikt SIVI AFS voor koppeling
MeetingpointAdvies
Avéro Achmea gebruikt de nieuwe SIVI All Finance Standaard (SIVI AFS) om het
product ‘AOV Continu’ te koppelen met MeetingpointAdvies, een

vergelijkingsplatform voor onafhankelijke financieel adviseurs. Door de koppeling is
het mogelijk Avéro Achmea direct mee te nemen in een vergelijking op
Meetingpointadvies. Offertes en aanvragen die via de vergelijkingssite worden
uitgebracht, zijn direct en inclusief status terug te vinden in Podium, het eigen
samenwerkingsplatform voor adviseurs van Avéro Achmea.
De voordelen van SIVI AFS liggen volgens Avéro Achmea onder meer in de
flexibele opzet van het datamodel, het gebruik van JSON en de ondersteuning bij
het opstellen van productdefinities door de tool AFD Online Samenstellen (AOS).
AFD-definities die hiermee worden opgesteld in JSON-schema’s vormen tevens de
basis voor documentatie en communicatie richting bouwers en testers.
Lees meer over deze koppeling bij MeetingpointAdvies
Lees meer over deze koppeling bij Avéro Achmea

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

Update Overzicht Software & Services
Op 21 februari is een nieuwe versie van het SIVI-overzicht Software & Services
Financiële Dienstverlening gepubliceerd.
Op dit moment telt het overzicht ruim 140 leveranciers, die in totaal ruim 300
toepassingen aanbieden. Dit zijn leveranciers die hetzij producten aanbieden die
specifiek gericht zijn op het domein financiële dienstverlening, hetzij meer algemene
toepassingen (zoals handling van digitale documenten) waarbij er templates /
inrichtingen aangeboden worden specifiek voor de financiële sector.
Staat jouw toepassing nog niet in het overzicht of heb je aanvullingen op een
vermelding? Neem dan contact op met Walter Mosterd.

Lees meer

AFD-release februari
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 maart 2022
Aanvragen indienen: tot 25-02-2022
Downloads beschikbaar: 01-03-2022
Baselines bijgewerkt: 01-03-2022
Productontwikkeling
Nieuwe codelijsten voor producten Hypotheek en Rechtsbijstand.
Nieuwe POR-code I519 voor iptiQ.
Nieuwe attributen/codes voor onder andere rechtsbijstand, hypotheken en
motorrijtuigen.

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 1/3/2022 vervalt code R = Rechtspersoon in codelijst ADNGES =
Geslacht, code. De oude omschrijving was Geslacht/Rechtspersoon, code.

Bekijk wijzigingskalender

SIVI AFS-release februari
Op verzoek van de markt heeft SIVI een nieuwe entiteit voor ‘contactDetails’
toegevoegd aan AFD 2.0. Met als entityTypes ‘email’ en ‘telephone’ is het daarmee
vanaf nu mogelijk om meerdere gegevens over één e-mailadres of telefoonnummer
te bundelen. Ook aan de wens om telefoonnummers en e-mailadressen
herhaaldelijk op te nemen in één bericht, is hiermee voldaan.

Bekijk release notes

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

Online workshop ‘Opstellen AFD-definitie met AOS'
Ook dit jaar organiseert SIVI maandelijks workshops rond het opstellen van AFDdefinities met AOS (AFD Online Samenstellen). De workshop die voorheen vooral
gericht was op het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen (PUIV), is dit jaar
meer ingericht op generiek gebruik in alle toepassingsgebieden. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.
Hieronder de geplande data en tijdstippen:
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 23 maart, 20 april en 19 mei 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 17 maart, 13 april en 12 mei 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

