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release notes
28 september 2022
What’s new

•

Release 2022-3
Mogelijkheid binnen een AFD-definitie een dekkingsentiteit op verschillende
manieren te configureren:
o Een dekkingsentiteit kan worden gedupliceerd en de instellingen van
de attributen kunnen tussen de verschillende voorkomens van de
entiteit verschillen. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de
ADN-dekkingscode. Hier wordt toegelicht hoe de nieuwe functionaliteit
werkt.

20 juni 2022

Release 2022-2

What’s new

•

•

•

•

•

Autorisatie voor downloaden van AFD-definities:
o De eigenaar van een AFD-definitie krijgt de mogelijkheid zelf te
bepalen welke organisaties de AFD-definities in het register
mogen downloaden.
o De autorisatie werkt zowel voor de portal als voor de API.
o De eigenaar (gebruiker met certificeer- en publiceerrechten) krijgt
daartoe een lijst met alle organisaties te zien en kan selecteren
welke partijen mogen downloaden.
o Let op: Deze machtiging werkt alleen voor AFD-definities met de
tag: SUIV of SUIV-COMBI of SUIV-EP.
o AFD-definities met andere of zonder tags zijn voor iedereen
downloadbaar, uiteraard alleen als de switch downloadbaar op J
staat.
o Zolang een organisatie de nieuwe autorisatiemodule niet gebruikt
blijft de huidige werking van kracht. Dat wil zeggen: verzekeraars
kunnen onderling niet downloaden.
AFD-definitie schema met verwijzingen naar actuele codelijsten:
o Per AFD-attribuut met codelijst is het mogelijk aan te geven of de
codelijst ingesloten wordt in de AFD-definitie output of dat een
verwijzing wordt opgenomen naar een actuele variant van
dezelfde codelijst op de SIVI-website.
o SIVI werkt de actuele codelijsten elke maand op de 1e bij.
o Let op: codelijsten waarbij een subset is geselecteerd kunnen
niet actueel gehouden worden.
Importeren schema van AFD-definitie:
o Naast de importeermogelijkheid van CSV’s is het nu mogelijk om
voor AFD 1.0 XSD’s en voor AFD 2.0 JSON-schema’s te
importeren.
o Bij het importeren van het schema worden ook de
waardebeperkingen en instelling met betrekking tot actuele
codelijsten overgenomen.
o Verbandscontroles worden niet overgenomen.
CSV-output verrijkt met waardebeperkingen en omschrijvingen:
o De CSV-output is uitgebreid met extra informatie waaronder:
▪ Omschrijvingen
▪ Waardebeperkingen
▪ En alle andere eigenschappen
Verbetering synchronisatie AFD-definitie met baseline:
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Bugfixes

De synchronisatiefunctionaliteit was eerder beperkt tot alleen het
toevoegen van AFD-elementen.
Vanaf deze release worden de volgende zaken meegenomen:
▪ Tekstuele aanpassingen (omschrijving van labels)
▪ Formaten en facets
▪ Entiteit cardinaliteit
▪ Attribuutgebruik binnen functie (Verplicht/Optioneel)
▪ Verwijderingen
Escape en rapportage: De gebruiker krijgt een overzicht van de
wijzigingen en kan ervoor kiezen de synchronisatie niet door te
voeren. Voert de gebruiker de wijzigingen wel door dan volgt een
overzicht van de doorgevoerde wijzigingen per e-mail.

•

UI verbeteringen:
o Zoekfunctie toegevoegd in selectiescherm voor entiteiten.
o Zoek- en sorteerfunctie toegevoegd in selectiescherm voor
attributen.
o Sorteerfunctie toegevoegd in overzicht geselecteerde attributen.
o Datum toegevoegd aan onderwerpregel mailnotificatie nieuw
gepubliceerde AFD-definities.
o Veiliger sessiebeheer: Na 30 minuten inactief wordt gebruiker
uitgelogd.

•

Bij AFD 2.0-definities werd een array als niet-verplicht weergegeven bij
een verplichte entiteit. De omsluitende entiteit array is nu verplicht
gemaakt als er een of meer onderliggende entitytypes 'verplicht' is.
Bij AFD 2.0-definities wordt de change log nu ook in de output
weergegeven.
Bug opgelost bij sorterende kolomkop ‘Laatst gewijzigd’ in
overzichtscherm AFD-definities.

•
•

23 februari 2022

Release 2022-1

What’s new

•
•

Waardebeperking (optielijst) nu ook mogelijk bij alfanumerieke attributen.
Nieuwe functionaliteit om issues te melden over een in het register
gepubliceerde AFD-definitie. Een ingelogde gebruiker kan vanuit het
register een issue melden over een AFD-definitie. De melding komt
terecht bij de organisatie die eigenaar is van de AFD-definitie. Gebruikers
met Certificeer- en publiceerrechten kunnen via de nieuwe menuoptie
“Overzicht meldingen” de binnengekomen meldingen afhandelen. Meer
informatie over de werking is terug te vinden in de Quick start guide welke
te vinden is op deze pagina onder het kopje Handleidingen.

Bugfixes

•

Bij AFD 2.0-definities wordt nu ook de ‘eigen omschrijving’ van attributen
meegenomen in de output (JSON-schema).
Probleem verholpen verkeerde vermelding AFD-definitie varianten in
notificatiemail.

•
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What’s new

Release 2021-4
•

Wanneer de herhaling (maxOccurs) van een entiteit op 0 gesteld is, dan
is het nu niet meer mogelijk het gebruik van een attribuut voor die
betreffende functie te in stellen. In plaats van ‘Verplicht’, ‘Optioneel’ of
‘Nee’ wordt in dit geval ‘NVT’ getoond.

•

Het versienummer van de AFD-definitie wordt nu ook weergegeven in het
overzichtsscherm AFD-definities.

•

Mogelijkheid change log bij te houden per AFD-definitie in het scherm
‘Eigenschappen AFD-definitie’. Voor AFD 1.0-definities wordt de change
log informatie opgenomen in de output (XSD). In de volgende AOSrelease (release 2022-1) wordt deze informatie ook in de output (JSONschema) van AFD 2.0-definities opgenomen.
Aanpassingen scherm ‘Beheer schema’s’. Hier is de publicatiedatum
toegevoegd en zijn de knoppen download en verwijder verkleind.
SIVI heeft de mogelijkheid een variant van een AFD 1.0-definitie op te
stellen, bijvoorbeeld voor situaties waarbij een 100%
maatschappijproduct wordt gecombineerd met een (vaste) dekking van
een andere maatschappij (zoals rechtsbijstand).
Handmatig (buiten AOS om) opgestelde AFD 2.0-definities kunnen door
SIVI worden gecertificeerd en gepubliceerd binnen het AOS-Register.
Voor AFD 2.0-definities is het nu mogelijk een CSV-export te maken.
Voor AFD 2.0-definities is het nu mogelijk CSV-bestanden te importeren
om zo een AFD-definitie voor te vullen.

•
•

•
•
•

Bugfixes

•
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Release 2021-3

What’s new

•
•
•
•
•

Probleem met sortering d.m.v. kolomkoppen overzichtsscherm AFDdefinities opgelost.

Verbeterde weergave register van gecertificeerde en gepubliceerde AFDdefinities.
Direct certificeren en publiceren door middel van de knop Certificeer en
Publiceer AFD-definitie.
Output van alle functies van de AFD-definitie in één zip-bestand door
middel van de knop Certificeer en Publiceer AFD-definitie.
Mogelijkheid op gebruikersniveau te abonneren op dagelijkse notificatie
van nieuwe- en gewijzigde AFD-definities per e-mail.
Valideren en certificeren van eigen schema’s is niet meer mogelijk.
Alleen via AOS aangemaakte AFD-definities kunnen worden
gecertificeerd.
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API voor het ophalen van:
o Een overzicht van gepubliceerde AFD-definities met ‘vanafdatum’.
o Door aanbieder beschikbaar gestelde AFD-definities.
Extra eigenschap ‘tag’ op AFD-definitieniveau. De tag wordt
weergegeven in het API-overzicht van gepubliceerde AFD-definities en in
de notificatiemail.

Bugfixes

•

7 april 2021

Release 2021-2

What’s new

•

•

Maximale herhaling entiteiten bij importeer CSV nu default waarde 1.

Voor AFD 2.0-definities is het nu mogelijk gebruik te maken van Array
Attributes. Hiermee is het mogelijk een attribuut in de berichtspecificatie
te definiëren welke meerdere waarden mag bevatten. Het aantal
toegestane waarden en of deze uniek dienen te zijn, is zelf te
configureren. Lees meer over Array Attributes in het AFS handboek...
De lijst met default functies is uitgebreid met de functies uit het AFS APIframework.

Bugfixes

•

19 februari 2021

Release 2021-1

What’s new

•

Importeerfunctie subset codelijsten

Bugfixes

•

Synchronisatiefunctie neemt nu ook formaatwijzigingen mee

Binnen AFD 2.0-schema’s wordt gebruik gemaakt van het $ref keyword
als JSON-pointer. Dit keyword mag geen spaties bevatten. Dit is
opgelost door spaties te vervangen door %20.

Meer informatie
SIVI website:
AFD Online Samenstellen

•

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen

Naar tool:
AFD Online Samenstellen

•

https://portal.sivi.org
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