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Agenda
• Status användning av standarden – vilka bolag har
implementera/påbörjat implementation

• Planering införande hos övriga bolag
• Inkomma ärenden/frågor etc avseende standarden
• Övriga frågor
• Valcentralsinfo – status
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Genomgång implementation bolag
Status införande 2020-05-25:
•

Alecta, i produktion sedan den 1 oktober 2019 för Min pension och S&P. Övergång till MISLife 2.0 för samtliga mottagare hösten/vintern.

•

MinPension, i produktion med Alecta sedan den 1 oktober 2019. Planerad produktion i mitten på juni med Skandikon, AI pension och SPK
(väntar på Skandia och LF för test)

•

S&P och Wisetalk, tar emot MISLife 2.0-filer men har inte produktionsmiljön etablerad.

•

Futur Pension (Danica) Skulle ha påbörjat sin mappning Q2 2020 – Försenade, återkommer med ny plan.

•

Max M, planerar implementation Q2 2020 – Deltog ej på mötet i maj

•

SPP, Movestic, Folksam, Swedbank Försäkring (genom Itello) implementation beräknas ske Q1 2021 – arbetet är initierat och planläggs
under hösten

•

AMF – projekt pågår och planerar produktionssättning under hösten. Kan leverera testfiler.

•

LF – Maj-releasen utblev pga Corona. Kundfråga och prenumerationsfil i planerad leverans i november 2020. Testfiler till Min pension,
S&P/Wisetalk och andra intressenter går att ta fram redan nu. Guide över tillämpningen finns dokumenterad.

•

Skandia, implementation under Q4 2020. Testfil på gång till Min pension. Planerar tester med S&P/Wisetalk.

•

SEB – Implementation pågår, Q3 2020 i produktion.

•

Handelsbanken Liv – nedprioriterat under en period men är under uppstart igen. Produktion ev Q1 2021.

•

Euroaccident – något försenad, planerad leverans under hösten 2020

•

Webcap, kommer på sikt integreras med Wisetalk. Wepcap är intresserad av testfiler i nuläget.
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Övriga noteringar från mötet
• Genomgång av tidigare utskickade förändringsförslag till standarden. Ett förtydligande har exempelvis
skett avseende versionshanteringen samt några mindre tillägg i standarden.
• S4I har som ambition att inom ramarna för förvaltningen tillhandahålla en enklare tjänst för att
maskinellt verifiera testfiler mot de värdeförråd som är gemensamt fastställda (och som är beskrivna i
detaljdokumentationen). Detta för att underlätta testning vid implementation eller versionsbyte, då
värdeförråden inte är inbyggda i xsd-schemat. Mer information om detta kommer innan nästa
referensgruppsmöte.
• På mötet genomfördes en diskussion kring vilken tid referensgruppens medlemmar har på sig att
återkoppla utskickade ändringsförslag. Vi bestämde oss för att man ska ha 3 veckor på sig. Ingen
återkoppling inom 3 veckor innebär alltså att förändringsförslaget kan beräknas som godkänt. Större
förändringar ska kommuniceras till användande bolag (de som använder MISLife 2.0 i produktion) med
möjlighet till återkoppling innan utskick sker till hela referensgruppen. Tidsbegränsnings sattes inte,
förvaltningsteamet får prova sig fram.
• Status Valcentralsinfo – ett första schema (XSD) är på gång och framtaget i samarbete med Min pension
och Skandikon. Utökat möte är planerat i början på september med deltagare även från Fora och
Collectum.
• Nästa Referensgruppsmöte: Planeras till hösten, datum ej fastställt.
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Tack!
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