
Handleiding inlog en gebruik van Nmbrs en de Nmbrs App



Account activeren

Wachtwoord aanmaken

Nmbrs App downloaden

Welke functies zijn er in de app:

- Persoonlijk
- Mutatieformulieren
- Declaratieformulieren
- Loonstroken
- Verlof
- Verlof collega's
- Verjaardagen collega's
- RSS
- Links
- Feedback
- Instellingen
 
Bij vragen helpen wij je graag verder.
 
Veel leesplezier!
 

  Janine van der Vegte-Bosman

In deze handleiding vind je ...

In deze handleiding geven we uitgebreid uitleg over je Nmbrs account en de Nmbrs App.

Dit is een algemene handleiding. Het kan dus zijn dat jouw werkgever ervoor heeft gekozen dat
bepaalde functies niet zichtbaar zijn.



Je ontvangt onderstaande mail. Klik op de link in de mail om je account te bevestigen.
Let op! Mail kan in de spambox komen!

Maak een wachtwoord die aan de eisen voldoet (wordt groen als het wachtwoord voldoet).

Account activeren

Wachtwoord aanmaken



Gebruik als domeinnaam voor de app of website altijd salarismaximaal.nmbrs.nl
Voor de app hoeft dit maar eenmalig.
 

Nmbrs App downloaden

Log nu in met je e-mailadres en je zojuist aangemaakte wachtwoord.
Maak daarna een pincode aan daarmee log je steeds in op de Nmbrs app.
Met sommige telefoons kun je ook gebruik maken van Touch-ID (vingerafdrukherkenning) of Face-ID
(gezichtsherkenning).



De app opent altijd op ‘Recente activiteiten’.    
Bij ‘Persoonlijk’ vind je persoonlijke gegevens. Controleer deze en geef door aan je werkgever als er
aanpassingen nodig zijn.

Mutatieformulieren

Persoonlijk

Je kunt hier je adres en/of bankrekening wijzigen of een declaratie indienen.



Verzenden Verzenden

Verzenden



Declaratieformulieren
Hier kun je een declaratie indienen en een foto toevoegen van de kassabon.

Verzenden



Loonstroken
Je ontvangt een mail en melding in de app als je loonstrook beschikbaar is.
Via wolkje kun je de loonstrook downloaden en eventueel printen.

Verlof kun je aanvragen voor één dag of voor meerdere dagen.

Verlof



Hier kun je het verlof van al je collega's inzien.

 Uren worden volgens rooster automatisch ingevuld!

Verlof collega's



Verjaardagen collega's

Verjaardagen van je collega’s zijn hier in te zien.

Links die werkgever heeft toegekend

Links die werkgever heeft toegekend

Instellingen van de app?



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


