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INNEHÅLL I RELEASE 23 MAJ

DATUM :
18 juni
Release 2019:3

En ny version av metoden Person/Screen finns nu att tillgå i CM1:s API.
Anropet är identiskt med v1-metodens, men mer information om eventuella
träffar följer med i svaret, bl.a. träffkvalitet och träffnamn. För detaljer se
online API-dokumentationen.
Vald gallringstid för inaktiverade kunder visas nu i gränssnittet.
När det är tillfälliga störningar i tjänsten så kommuniceras detta via
flashmeddelande i CM1:s gränssnitt. Nu finns en historisk logg
tillgänglig över dessa meddelanden, finns på Hjälp-sidan.
Det är nu möjligt att i listinformationen se när en DowJones-person blev
tillagd på listan.
Flera nya riskparametrar finns nu att välja på gällande organisation som har
med personer med företagskoppling att göra.
I denna release har ytterligare utveckling gjorts gällande CM1:s stöd för det
nya rapporteringsverktyget goAML hos Finanspolisen.

CM1 DELTAR PÅ ACAMS ÅRLIGA KONFERENS I BERLIN
11-13 JUNI
2019 års konferens fokuserar på samarbete, det mäktigaste vapnet i kampen
mot ekonomisk brottslighet.
▪
▪
▪

Hantera motstridiga lagar, regler och företagsstrukturer.
Skapa vägar för informationsdelning.
Att bygga effektiva offentlig-privata partnerskap

Läs mer https://www.acamsconferences.org/europe/
Är ni också där så hoppas vi att vi ses! Eventuellt så kommer vi ordna en
enklare AW där ni kan träffa oss. Hör gärna av er om ni är på plats.

KOMMANDE RELEASE I JUNI
Innehållet i releasen 18 juni handlar om att möjliggöra hämtning av verklig
huvudman hos Bolagsverket för inläsning i CM1.

NY STATISTIK FRÅN FINANSPOLISEN
Vi bifogar i nyhetsbrevsutskicket Finanspolisens statistik gällande rapporter
under 2018 som finns publicerad på deras hemsida.
De har även publicerat ny information för mäklare och revisorer, vilket kan
vara av intresse även för andra verksamheter.
Läs mer https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/.

PLANERING INFÖR HÖSTENS FÖRSTA RELEASE
Planering av septemberreleasen har påbörjats, med bland annat fortsatt
utveckling av hanteringen kring verklig huvudman från Bolagsverket och
ytterligare anpassningar till goAML.
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