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AUGUSTUS 2014

NIEUWE RELEASE ROY-DATA
Dinsdagavond 26 augustus jl. is een herstelrelease van Roy-data geïmplementeerd. Met deze release hebben
we onder andere de drempelwaardes op de juiste wijze aangepast. De oude drempelwaardes hadden tot
gevolg dat bij bevragingen te veel voorstellen werden gepresenteerd en te weinig royementsgegevens
automatisch in gebruik werden genomen.
Vanaf 27 augustus 2014 gelden de volgende drempelwaardes:
Bij bevragingen met geboortedatum:
ondergrens: 60%
bovengrens: 72%
Bij bevragingen zonder geboortedatum:
ondergrens: 75%
bovengrens: 85%
Voor de goede orde, de ondergrens geeft aan vanaf welk percentage er voorstellen worden gepresenteerd. De
bovengrens geeft aan vanaf welk percentage royementsgegevens, die zijn bevraagd via een backofficekoppeling, automatisch in gebruik worden genomen.
De nieuwe drempelwaardes zijn afgestemd met een vijftal verzekeraars. Door deze drempelwaardes te
implementeren worden er minder 'onterechte' resultaten getoond waarmee met name de doorlopende
bevragingen pas stoppen totdat de juiste royementsgegevens zijn aangeleverd door de aanleverende
verzekeraar. Dit draagt bij aan uw efficiencie en was één van de uitgangspunten van het nieuwe Roy-data.
Daarnaast worden nu in alle flows de juiste coderingen meegegeven. Bij 'voorstellen' en 'meerdere gegevens
gevonden' een X en bij enkele resultaten een R. Dit is van belang voor partijen die automatisch bevragen.
Mocht u naar aanleiding hiervan nog functionele vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Stichting
EPS (088-778 11 22) of een mail sturen naar twierda@seps.nl.
Voor vragen van technische aard kunt u contact opnemen met de servicedesk van ABZ via 0800-2255229 of
mail naar support@abz.nl.
Tjeerd Wierda
Algemeen manager Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars
Stichting EPS
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