Nieuwsbrief Mei 2022

Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over de vierde editie van het SIVI AFS Magazine 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 AFDdefinities' of een van onze webinars over SIVI AFS en de Checklist Onbemenste
Toepassingen.
Ik wens je veel leesplezier!
Peter Mols
Directeur SIVI

Vierde editie SIVI AFS Magazine
Het is tijd voor de vierde editie van het SIVI AFS Magazine, het speciale magazine
voor ontwikkelaars en analisten rondom de SIVI All Finance Standaard. In deze
editie veel aandacht voor het vastleggen van klantdata. Met artikelen over de
partyStructure en de uitbreiding van klantmappen naar andere domeinen, evenals
een interview met Otto Lagemaat over het gebruik van SIVI AFS binnen de
persoonlijke datakluis van Doccle.

SIVI AFS Magazine downloaden

AFD-release mei
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 mei 2022
Aanvragen indienen t/m 23-05-2022
Downloads beschikbaar: 01-06-2022
Baselines bijgewerkt: 01-06-2022
Productontwikkeling
In ADNBYL is code 16 (Brief) weer toegevoegd.
Nieuwe POR-code X010 = SenSIS B.V. (onderdeel Centraal Volmachtbedrijf).
Bij de labels voor bedrag en percentage mantelkorting (KBEDMNT en
KPRCMNT) is de omschrijving aangepast waarmee collectiviteitsregelingen
binnen de contractscope vallen.

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 Clausulenummer (CLAUSNR) is opgerekt van AN..17 naar
AN..20.

Het formaat van Autotelexcode (AUTOTLX) is opgerekt van N..6 naar N..8.
Preview volgende release.
Door ontdubbelen komt een aantal labels te vervallen:
Beroep Inkomen Personen - Datum Start AO uitkering (IK_AOUITKV).
Dekking Reis – Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit (DR_INVALI).
Object Aanhangwagen/Boottrailer - Kenteken op naam van verzekeringnemer
J/N (AA_KENTOPV).
Object Geld/Cheques/Waardepapieren – Soort Object Toelichting
(GF_SRTOBJO).

Bekijk wijzigingskalender

SIVI AFS-release mei
In de 1-mei-release van SIVI AFS zijn opnieuw enkele profielvragen toegevoegd
voor het vastleggen van een klantprofiel. Dit is een aanvraag vanuit twee partijen
die klantprofielen willen opstellen middels SIVI AFS. SIVI heeft daarvoor een
speciale partyStructure opgesteld waarmee ook klantprofielvragen kunnen worden
uitgewisseld en vastgelegd. Klantprofielvragen kunnen gaan over risicobereidheid,
doelstelling of kennis en ervaring, en zullen in de volgende release (1 juni) verder
worden toegevoegd aan de datacatalogus.

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 data en tijdstippen:
25-5-2022 van 13:30-16:00 uur
22-6-2022 van 14:00-16:30 uur
31-8-2022 van 13:00-15:30 uur
22-9-2022 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 22 juni en 20 juli 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 23 juni en 21 juli 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

