AFD Masterclass
Digitect organiseert in samenwerking met Comparity een unieke AFD Masterclass!
De All Finance Datacatalogus (AFD) is de belan-

In onze AFD masterclass krijgt u antwoord op

grijkste standaard voor elektronische uitwisseling

vragen als:

van gegevens in de intermediaire verzekerings-

• Wat zijn de basis componenten van AFD?

branche. Het bevat gegevenselementen welke de

• Welke functies binnen het verzekerings- en

basis vormen voor bijvoorbeeld premie-aanvra-

schade-afhandelingsproces worden door AFD onder-

gen, schademeldingen en diverse rapportages.

steund?

Gegevens die worden uitgewisseld tussen verzekeringsmaatschappijen, volmachten, intermediairs en derden zoals schadebehandelaars.

Deze AFD masterclass wordt georganiseerd onder
leiding van Jan Vrijenhoek, Sr. Consultant van Digitect. Jan heeft jarenlange ervaring als standaardisatie

Wij leren u volgens een systematische methode uw

consultant voor het Assurantie Data Netwerk (ADN)

specificaties voor webservices op te stellen met

en was vanaf 2005 tot en met 2015 werkzaam bij

behulp van een berichtmodelleringstool (EC-De-

stichting SIVI, de huidige beheerorganisatie van AFD.

sign). Én we laten u zien hoe u dit kunt toepassen
binnen één van de meest geavanceerde polis
acceptatie modules (SoftRules).

Nu en in de toekomst
Gerhard Gerritsen van stichting SIVI opent de
masterclass met het thema “Ketenintegratie in de

AFD Masterclass

Datum: woensdag 12 oktober 2016
Tijdstip: 09:00 – 17:00 Locatie: Ruimte Utrecht
De masterclass vindt plaats in één van de zandtrechters van
Ruimte Utrecht aan de

verzekeringsbranche en het belang van AFD, nu en

Veilinghavenkade 4-8

in de toekomst!”

3521 AK Utrecht
030 7600 510
www.ruimteutrecht.nl

Programma
De AFD masterclass bestaat uit twee dagdelen, de ochtend bestaat uit de theorie, na de lunch gaan we aan
de slag met de praktijk! Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom.
Dagindeling:
09:00 - 09.30		
09:30 - 10:00		
10:00 - 10:45		
			
10:45 - 11:30		
11:30 - 12:30		

Ontvangst met koffie en thee
Introductie en voorstellen
Ketenintegratie in de verzekeringsbranche en het belang van AFD, nu en in de
toekomst ! (door Gerhard Gerritsen van SIVI)
AFD bouwstenen, entiteiten, attributen, codelijsten, relaties
AFD berichtsoorten en functies van berichten

12:30 - 13:30		

Lunch (belegde broodjes ter plaatse)

13:30 - 15:00 		
15:00 - 16:30		
16:30 - 17:00 		

AFD bericht modellering met EC-Design t.b.v. van XML-Webservices
Toepassing van AFD in SoftRules
Afronding

In zowel het theoriedeel als het praktijkdeel wordt uitgegaan van een concreet reisverzekeringsproduct met
meerdere modules en keuzemogelijkheden voor de klant.
Parkeren kunt u op de parkeerplaats P4 van de Jaarbeurs, en de locatie Ruimte Utrecht ligt op 10 minuten
loopafstand van station Utrecht Centraal.
De masterclass biedt plaats aan maximaal 16 deelnemers.
Kosten:
De kosten voor u als deelnemer bedragen €495,- exclusief btw, inclusief koffie/thee/lunch en het
studiemateriaal.
Inschrijving:
Uw inschrijving kunt u per email richten aan masterclass@digitect.nl
Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, telefoonnummer, organisatie en factuuradres.
Komt deze datum u niet uit maar bent u wel geïnteresseerd? Laat het ons weten, wij nodigen u dan als eerste
uit voor een volgende masterclass. Ook nodigen wij u van harte uit deze aankondiging te delen met anderen
binnen uw netwerk.
Voor informatie kunt u Jan Vrijenhoek bellen op 06 4817 2970
Wij zien u graag op deze unieke AFD Masterclass!

www.digitect.nl

www.sivi.org

www.comparity.nl

