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Begraven

Actualiteit
Uitvaartverzorgers wensen hun aanbod uit te breiden met nieuwe uitvaarttechnieken zoals cryomeren en resomeren, die
naar verwachting wettelijk worden toegestaan. Dit is echter nog niet het geval en we hopen dat dit in 2022 wel wordt
toegestaan.
Gemeenten hebben aangegeven burgers ook buiten kantooruren te willen faciliteren. Wij hebben een in de
uitvaartbranche gespecialiseerde partner gevonden waarmee dit mogelijk is. Deze partner maakt afspraken met de
burger en vult deze in de agenda in, waarna dit opgestuurd wordt naar Centric Begraven. Begin 2022 is de Proof of
Concept gereed.

Common Ground
In het kader van Common Ground zijn voor Centric Begraven onder andere de ontwikkelingen in het kader van Haal
Centraal relevant. In 2021 zijn deze ontwikkelingen verder gerealiseerd en uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Zo is in
overleg met de VNG de BRP-API uitgebreid en zijn extra elementen toegevoegd. Waar het eerder binnen deze API niet
mogelijk was te zoeken op overledenen kan dit nu wel, wat voor Centric Begraven essentieel is om de API te kunnen
gebruiken.
Centric Begraven SaaS koppelt al op basis van de Standaard Zaak-en Documentservices van VNG Realisatie (versie 1.1).
Met het oog op Common Ground en deze nieuwe manier van verbinden, is de verwachting dat we in 2022 onderzoeken of
het koppelen via de nieuwe standaard ZGW-API’s voldoende toegevoegde waarde oplevert.

Beveiliging
Onlangs werd bekend dat hackers hebben ingebroken in het netwerk van een Nederlandse gemeente. Daarbij konden zij
eenvoudig inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De VNG wees al op de gevaren en de hoge kosten die
een hack met zich meebrengt.
Standaard maakt Centric Begraven SaaS gebruik van authenticatie via een gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie
met Multi-Factor Authenticatie (MFA). Dat betekent dat de gebruiker tijdens de inlogprocedure behalve een wachtwoord
ook een extra code ingeeft. De code wordt gegenereerd door een authenticator-app op de telefoon. Een andere
mogelijkheid is dat er een koppeling wordt gemaakt met de Active Directory.

SaaS
Key2Begraven is omgezet naar een SaaS-oplossing (Centric Begraven) en wordt op dit moment nog zowel als SaaS als onpremises ondersteund. Nieuwe functionaliteit wordt op basis van SaaS beschikbaar gesteld. De helft van de klanten maakt
al gebruik van de SaaS-oplossing. Ons streven is dat alle klanten in 2023 de overstap hebben gemaakt.
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