
Handleiding bedrijven (Scenario 3)



Voorbeeldmail salarisverwerking staat klaar

Startpagina Nmbrs

Uitleg menu mogelijkheden

Welke documenten vind je onder Loonopdracht:

Loonaangifte

       - Betaallijst
       - Loonstroken werkgever
       - Loonjournaalpost bedrijf
       - Loonstroken
       - SEPA
       - Verzamelloonstaat
       - Werkkostenregeling

Bij vragen helpen wij je graag verder.

Veel leesplezier!

Janine van der Vegte-Bosman

In deze handleiding geven we uitgebreid uitleg over hoe je loonstroken, betaallijsten, loonaangiften 
en andere overzichten kunt bekijken en/of downloaden via het Nmbrs portaal.

In deze handleiding vind je …



Na de salarisverwerking ontvang je onderstaande mail. Via de link in de mail kun je inloggen in Nmbrs. 

Startpagina Nmbrs

Voorbeeldmail salarisverwerking staat klaar

Na inloggen is dit de startpagina in Nmbrs.



Via het onderwerp medewerkers zie je alle medewerkers en hun
gegevens. 

Via de tabbladen bovenaan kun je de gegevens van de betreffende
medewerker inzien.

In het menu links kun je op de medewerker klikken om zijn /haar
gegevens in te zien.

Via het menu kom je bij de verschillende gegevens

Uitleg Menu mogelijkheden



- De laatst verwerkte periode (salarissen) staat onderaan.

- Wil je in een vorige maand overzichten bekijken? Klik dan op         en de gewenste periode wordt geopend.

Loonopdracht

Via het onderwerp loonopdracht vindt je alle loonstroken,
overzichten en loonaangiften.



Klik op betaallijst. Hier zie je welk nettoloon je aan de medewerkers moet betalen.
De betaallijst kun je downloaden als PDF of als Excel.
 
Wil je betalingen doen via SEPA? Kijk dan bij de omschrijving 'SEPA'.

Klik op ‘Loonstroken werkgever’. Onder het kopje 'Werkgever' zie je onderaan de streep wat de totale
kosten per maand zijn. 
De loonstroken werkgever kun je downloaden als ‘Download alle loonstroken’ of ‘Download deze
loonstrook’.
 
Per werknemer bekijken? Klik op het pijltje naast de naam.

Betaallijst 

Loonstroken werkgever 



Klik op ‘Loonstroken’. Per werknemer kun je de loonstrook bekijken en/of downloaden.
Loonstroken worden voor de werknemers zichtbaar in de app op de afgesproken datum.
De loonstroken kun je downloaden als ‘Download alle loonstroken’ of als ‘Download deze loonstrook’. 

Per werknemer bekijken? Klik op het pijltje naast de naam.

Journaalposten bedrijf 

Klik op ‘Journaalposten bedrijf’. Loonjournaalpost is voor jullie boekhouder; jullie administratiekantoor
heeft deze overzichten ook in hun eigen account. Je hoeft deze niet meer door te sturen.
 
Wil je de journaalposten wel downloaden? Dan kan dat in PDF, Excel of Text.

Loonstroken 



Klik op 'SEPA'. Hier zie je net als bij betaallijst welk nettoloon je aan de medewerkers moet
betalen. Deze betaallijst kun je downloaden als SEPA-bestand. 
Je geeft eerst de gewenste betaaldatum in                                                en klik op 'Download SEPA'.

SEPA

Verzamelloonstaat 

Klik op 'Verzamelloonstaat'. Hier kun je de cumulatieve loongegevens tot de laatst verwerkte periode
zien.
Deze verzamelloonstaat kun je downloaden als PDF of als Excel.



Werkkostenregeling

Klik op ‘Werkkostenregeling’. Hier zie je wat je tot aan deze periode aan vrije ruimte hebt opgebouwd.
Deze werkkostenregeling kun je downloaden als PDF.



Loonaangifte

Loonaangifte staat klaar in de ‘Loonaangifte Viewer’. De laatst verwerkte loonaangifte staat onderaan.

Klik op het loepje en de loonaangifte wordt zichtbaar.

Via ‘Download PDF’ kun je de loonaangifte uitprinten. De loonaangifte kun je downloaden als SEPA-
bestand. 
Je geeft eerst de gewenste betaaldatum in                                               en klik op 'Download SEPA'.



Via het onderdeel Kalender kun je per medewerker o.a. het
werkrooster, verlofdagen, ziekmeldingen en verjaardagen zien.

Via het onderdeel instellingen vind je de instellingen van jouw
bedrijf.

Via het onderdeel overzichten kun je verschillende overzichten
draaien.



Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen?
 

Bel of mail ons dan.

Telefoon: 038-8885418
Mobiel: 06-40250815

info@salarismaximaal.nl

Bezoekadres:
Faradaystraat 17 - Unit 22
8013 PH Zwolle


