Nieuwsbrief April 2022

Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over onze vacature voor een nieuwe SIVI-consultant, de
update van de Catalogus Datadiensten en over de maandelijkse release notes van
AFD en SIVI AFS. Verder bieden we weer de mogelijkheid 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

Consultant gezocht!
We zijn op zoek naar een nieuwe collega. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
en heb je affiniteit met zowel verzekeren als de inzet van ICT?
Bekijk dan onze vacature en solliciteer!

Bekijk vacature

Update Catalogus Datadiensten
Per 20 april 2022 is een nieuwe versie van de SIVI Catalogus Datadiensten
gepubliceerd. In deze release zijn 11 datadiensten toegevoegd waarvan de meeste
betrekking hebben op compliance, relatierisico en reputatie management.
Een volgende versie van de SIVI Catalogus Datadiensten verschijnt rond juli 2022.
De focus van de wijzigingen zal dan liggen op datadiensten die informatie leveren
op het gebied van land- en tuinbouw.
Wilt je een specifieke datadienst opgenomen zien, laat het ons dan weten via dit
formulier. Andere reacties, verzoeken of aanvullingen ontvangen wij graag per email.

Lees meer

AFD-release maart
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 t/m 25-04-2022
Downloads beschikbaar: 01-05-2022
Baselines bijgewerkt: 01-05-2022
Productontwikkeling
Nieuw label (NATGBA) met zuivere codelijst nationaliteiten. Dit vervangt op
termijn het label Nationaliteit, code (NATIONA) met de codelijst landencodes
waarvan de nationaliteit nu moet worden afgeleid.
Nieuw label (PROVCOD) met codelijst provincies. Dit vervangt op termijn de
Watson-Wyatt-codelijst die niet meer bestaat.

In ADNBYL is code 16 = Brief vervallen. Vanuit de actie "drempelloos
koppelen" wordt gestimuleerd om met betekenisvolle codes te werken: "brief"
is hierbij te algemeen. Ontbrekende specifieke brief-typen kun je aanvragen
via support@sivi.org.

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.
Het formaat van Autotelexcode (AUTOTLX) wijzigt per 1/5/2022 van N..6 naar
N..8. Afstemming met afnemers verloopt via Rolls.
Een aantal labels komt te vervallen wegens ontdubbeling: IK_AOUITKV,
DR_INVALI, AA_KENTOPV

Bekijk wijzigingskalender

SIVI AFS-release april
In de april-release van SIVI AFS is een nieuwe entiteit toegevoegd voor het
vastleggen van profielvragen: profileQuestions. Profielvragen zijn vragen die aan
aanbieder van financiële producten aan een klant stelt om een klantprofiel op te
stellen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek. De entiteit wordt de
komende tijd stapsgewijs uitgebreid met attributen en codelijsten om zulke
profielvragen vast te leggen. Voor nu zijn er drie soorten profielvragen in SIVI AFS:
risicobereidheid (entityType ‘riskAppetite’), doelstelling (‘objective’) en kennis en
ervaring (‘knowledgeAndExperience’).

Bekijk release notes

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

Online workshop ‘Opstellen AFD-definities met AOS'
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 datum en tijdstip:
25-5-2022 van 13:30-16:00 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

Webinar 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.
Het eerstvolgende webinar is gepland op 19 mei 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 gepland op 18 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

