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Nmbrs is een HR- en Salaris oplossing die je in staat stelt om de best 

mogelijke HR- en Salaris service te bieden voor jouw bedrijf en 

medewerkers!.  

Door middel van een sterk personeelssysteem volledig geïntegreerd in 

de workflow gestuurde salarissoftware kan de accountant niet alleen 

de salarissen veel efficiënter verwerken, maar ook haar groeiende 

klanten langer bedienen en nieuwe (grotere) klanten binnen halen.  

Welkom aan 
boord!

http://nmbrs.com
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Verwerk de volledige employee journey middels onze workflow 
gestuurde functionaliteiten en geef jouw medewerkers de 
aandacht die zij verdienden  

Een greep van onze belangrijkste salaris functionaliteiten 

Aandacht 
voor de 
medewerker

http://nmbrs.com
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Jouw klanten zullen je dankbaar zijn 
Diensten afgestemd op de wensen van jouw klant
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Documenten genereren
Met onze Word add-on creëer je met één druk op de knop documenten. Middels sjablonen wordt het 

document gevuld met data uit Nmbrs. Het aanmaken van bijvoorbeeld een contract is nog nooit zo 

eenvoudig geweest.

HR workflows
Binnen HR is het essentieel om de verschillende bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten 

verlopen. Om er voor te zorgen dat jij nooit meer een taak vergeet hebben wij de HR Workflows 

ontwikkeld. Je hebt de mogelijkheid om één van onze systeem workflows te kiezen voor bijvoorbeeld 

het aannemen van een nieuwe medewerker of je kan geheel naar jou wens een eigen workflow 

aanmaken.

Digitaal onderteken
Digitaal onderteken alle gegenereerde documenten binnen jouw Nmbrs omgeving. Deze 

functionaliteit vereenvoudigt het proces en voorkomt het probleem van 'afdrukken, scannen en e-

mailen'. Documenten blijven niet meer liggen, wachtend op een handtekening. Je kunt je werk 

gewoon direct online afhandelen.

De mutatieformulieren module biedt jouw de mogelijkheid om verschillende acties door de 

medewerkers zelf te laten uitvoeren. Geef daarnaast managers de bevoegdheid om deze aanvragen 

goed te keuren. Hierdoor hoef jij als HR Professional nooit meer aanpassingen zoals een wijziging in 

het salaris, adres of functie over te kloppen, alleen eventueel nog maar goed te keuren.

Mutatieformulieren

‘Nieuwe medewerker’ formulier
Betrek de nieuwe medewerker gelijk bij de organisatie door samen met hem het ‘Nieuwe medewerk 

formulier’ in te vullen. Zo maak je de nieuwe medewerker verantwoordelijk voor het correct 

aanleveren van de data en scheelt het jou veel overklop werk.

Manager Self Service (MSS)
Voor managers is er een Managerlogin (Manager Self Service of MSS) beschikbaar. Via deze login 

kunnen managers verschillende HR-processen regelen, zoals het accorderen van verlofaanvragen en 

het beheren van de personeelsdossiers.

http://nmbrs.com
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Houd het ziekteverzuim van de medewerker eenvoudig bij. Nmbrs voldoet aan de Wet Verbetering 

Poortwachter en middels koppelingen met arbodiensten is de verzuimbegeleiding volledig op orde.

Verzuimregistratie

HR signalen
Nmbrs® verstuurt automatisch meldingen naar iedereen in de keten, van CEO tot HR en uiteindelijk 

ook de mensen op de werkvloer. Zo vergeten niemand ooit meer een contractverlenging, mijlpaal of 

HR-taak.

Declaraties
Een medewerker kan eenvoudig onkosten declareren via zijn eigen Nmbrs omgeving. Denk hierbij 

aan reiskosten of andere uitgaven die een medewerker voor het bedrijf heeft moeten doen. De 

ingediende declaratie gaat vervolgens door de goedkeuringsflow en wordt uiteindelijk uitbetaald op 

de eerst volgende loonstrook van de medewerker. 

Opleiding
Houd de voortgang van de opleidingen van de medewerkers bij. De naam, het instituut, het niveau, 

de startdatum en indien van toepassing de einddatum, het eindcijfer, of de medewerker geslaagd en/

of dit onderdeel uitmaakt van het opleidingsplan.

Functionering
Houd de voortgang van de medewerkers bij. Vul eenvoudig de gegevens van het betreffende 

gesprek in. De datum, het type, de beoordeling, managers, opmerkingen en u de datum voor een 

volgend gesprek invoeren.

Laat medewerkers zelf hun verlof aanvragen. In de ESS staat een duidelijk overzicht van wie er op 

welk moment op vakantie zijn en hoeveel uren er nog beschikbaar zijn! Middels een goedkeuringsflow 

bepaal jij en of de manager of de vakantie goedgekeurd wordt of niet. 

Verlofregistratie

HR-dashboard & -rapportages
Nmbrs® biedt een breed aanbod van verschillende HR-rapportages & -dashboards. Genereer met 

een druk op de knop overzichten over absentie-uren, verzuimpercentages, fte's en afdelingen.

Een compleet overzicht van jouw medewerkers. Alle cases, documenten en beoordelingen in één 

oogopslag bij elkaar.

Digitaal dossier

http://nmbrs.com
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Nmbrs Employee Journey 
Het eerste jaar van jouw nieuwe medewerker

Nmbrs® Business | Functionaliteiten lijst

Een HR-manager kan maar zoveel tijd besteden aan administratieve taken. De 

gemiddelde HR-afdeling besteedt ongeveer een derde van zijn tijd aan het uitvoeren van 

handmatige administratieve processen. Dit kan natuurlijk anders. Met de functionaliteiten 

in Nmbrs® kun je HR-processen automatiseren, zodat je meer tijd over houdt voor je 

medewerkers en je meer kunt focussen op strategie. We nemen je stap voor stap mee 

door de verschillende functionaliteiten. We doen dit op basis van een (in onze ogen) 

standaard employee journey. Welke functionaliteiten zijn nu beschikbaar en waar zijn ze 

goed voor?

http://nmbrs.com
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"Waar vroeger machines het 
belangrijkste kapitaal voor bedrijven 
waren is dit tegenwoordig personeel 
en data! Met deze wetenschap is 
Nmbrs ontwikkeld” 

Michiel Chevalier - CEO

http://nmbrs.com
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Speciaal voor jou als payroll-professional hebben wij verschillende 
functionaliteiten ontwikkeld die jouw leven een stuk aangenamer 
zullen maken. Hierdoor kun jij de focus leggen op hetgeen waar je 
het beste in bent: het leveren van hoge kwaliteit salarisoutput, op 
tijd, iedere periode opnieuw. 

Een greep van onze belangrijkste HR functionaliteiten 

Hoge kwaliteit 
output, 
ongekend 
efficient

http://nmbrs.com
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Payroll workflows
In de workflow zie je in één oogopslag wat er nog gedaan moet worden voor een kloppende loonrun. 

Controleer welke taken nog moeten worden uitgevoerd en automatiseer de routinetaken.

Run controle
Nog voordat de salarisrun is gedraaid, geeft de runchecker je een overzicht van alle potentiële 

fouten, waarschuwingen en veranderingen. Zo ben je er altijd van verzekerd dat de output juist is.

Interactieve loonstrook
Zie meteen wat voor invloed een wijziging heeft op de eerstvolgende loonstrook. De interactieve 

loonstrook laat je direct wijzigingen doorvoeren op de loonstrook en geeft gelijk de uitkomst weer, 

zonder dat hiervoor een salarisrun gedraaid hoeft te worden. Geeft deze uitkomst niet het gewenste 

resultaat, dan kan het eenvoudig terug aangepast worden. Hierdoor verklein je de kans op fouten.

Salaris Output Checker
Na de run zie je op één centrale plek alle relevante informatie die je nodig hebt, en de verschillen 

tussen periodes. Je kunt filteren op medewerker, functie, loon en variatie. Hierdoor spoor je 

eenvoudig het afwijkend percentage, gewijzigde componenten en verschillen t.o.v. vorige periode op. 

De volgende stap in het proces is het afvinken van de medewerkers wanneer je deze gecontroleerd 

hebt, zodat je een duidelijk overzicht hebt of alles bekeken en goedgekeurd is.

Proforma loonstrook
Met een proforma krijg je voor een nieuwe medewerker een inschatting van het maandelijkse 

nettobedrag en de werkgeverskosten. Of je kunt nagaan wat voor loonstrook een werknemer die 

nog niet in dienst / in Nmbrs ingevoerd is zou krijgen - en dus ook wat de werkgeverslasten zouden 

zijn.

TWK correcties
Correcties draaien voor één of al de medewerkers is in Nmbrs geen enkel probleem. Open de periode 

waarin de correctie moet plaatsvinden, voer deze door en controleer hem voor de zekerheid. Het 

systeem voert de correctie automatisch door en past dit ook aan in de journaalposten.

30% regeling met minimum
De 30%-regeling bevat een optie om een minimum bedrag in te voeren. Dit minimumbedrag zorgt 

ervoor dat de werknemer minimaal dat bedrag als fiscaal loon overhoudt na toepassing van de 30%-

regeling. Het bedrag kan naar eigen wens ingevoerd en per periode aangepast worden.

http://nmbrs.com
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De mutatieformulieren module biedt jouw de mogelijkheid om verschillende acties door de 

medewerkers zelf te laten uitvoeren. Geef daarnaast managers de bevoegdheid om deze aanvragen 

goed te keuren. Hierdoor hoef jij als Salaris Professional nooit meer aanpassingen zoals een wijziging 

in het salaris, adres of functie over te kloppen, alleen eventueel nog maar goed te keuren.

Mutatieformulieren

Salaris- en urencodes
De wereld van de salarisadministratie kent veel uitzonderingen en er is altijd wel een bedrijf dat de 

dingen net iets anders wil doen. Geen probleem! Pas onze duizenden salaris- en urencodes aan voor 

deze specifieke gevallen.

Snelinvoer
Met Snelinvoer kun je variabele looncomponenten en uren op een efficiënte manier muteren. 

Bovendien heb je de mogelijkheid om meerdere types snelinvoer (templates) te creëren. Dit komt 

bijvoorbeeld van pas wanneer je de invoer van je mutaties van oproepkrachten en vaste 

medewerkers wilt splitsen.

Systeem CAO modellen
Cao’s uit allerlei sectoren worden door Nmbrs onderhouden. Hierdoor stel je in één keer alle branche 

gerelateerde gegevens voor jouw bedrijf in. Een nieuw bedrijf aanmaken of het bestaande bedrijf 

bewerken gaat op deze manier sneller en nauwkeuriger.

Import / export Excel
Besteed je kostbare tijd niet aan het kopiëren van gegevens van het ene systeem naar het andere. 

Gebruik de importfunctie om grote hoeveelheden bestaande gegevens in één keer in te voeren. Je 

kunt er niet alleen gegevens in het systeem mee invoeren, maar ook er uit halen. Zo creëer je 

eenvoudig en snel de rapportages die je nodig hebt. 

Automatische berekening transitievergoeding
In Nmbrs is het mogelijk om de transitievergoeding automatisch te laten berekenen. Eveneens kan de 

transitievergoeding verwerkt worden via één medewerker en één loonstrook. Het is niet nodig om 

een nieuwe medewerker aan te maken. In de uitdienstwizard kan aangegeven worden wanneer de 

transitievergoeding uitbetaald dient te worden. Er zal slechts één jaaropgave gemaakt worden. In de 

jaaropgaven zal de transitievergoeding wel apart worden vermeld.

http://nmbrs.com
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Een medewerker kan meerdere dienstverbanden hebben bij dezelfde werkgever. Iemand die 

bijvoorbeeld doordeweeks als verpleegkundige werkt bij een zorginstelling, kan daar in het weekend 

een deelcontract hebben als baliemedewerker. Je kunt onbeperkt dienstverbanden aanmaken voor 

dezelfde medewerker. Bovendien maakt het niet uit of iemand door blijft werken in een tweede, 

derde of vierde functie.

Meerdere dienstverbanden

Jaarwissel wizard
De jaarwissel wizard zet jouw administraties automatisch over naar het nieuwe jaar. Alle relevante 

gegevens worden overgezet, nieuwe berekeningen worden ingesteld en de verschillende saldo's 

worden bijgewerkt.

Nmbrs® Business | Functionaliteiten lijst

Onze kleine AI-assistenten (ook bekend als 
Numbees) kunnen niet wachten om je te 
helpen. Er zijn al behoorlijk wat verspreid over 
het Nmbrs®-platform en we zijn verheugd om 
nog meer toe te voegen.

Run check Numbee 
Elke keer dat een combinatie van 

instellingen onjuist lijkt te zijn, helpt de 

Runcheck Numbee je het probleem van 

tevoren te identificeren en op te lossen.

Wage code Numbee 
Je kunt deze Numbee raadplegen tijdens 

het aanmaken van een nieuwe medewerker. 

Op basis van de leeftijd, functie, afdeling en 

bedrijf van de nieuwe werknemer stelt het 

verschillende looncodes voor die 

gewoonlijk voor dat soort werknemer 

worden gebruikt.

Salary Numbee 
Het is niet altijd gemakkelijk om erachter te 

komen wat de juiste beloning voor uw 

medewerkers is. De Salaris Numbee 

vergelijkt de salarisgegevens van mensen 

met dezelfde functie in onze database, 

waardoor je een kader krijgt om de hoogte 

van een redelijk salaris te bepalen.

http://nmbrs.com
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"We streven ernaar een 
platform te creëren die jouw 
klanten de ruimte en vrijheid 
biedt die ze nodig hebben om 
te doen waar ze het beste in 
zijn” 
Ingmar Lodewijk - Quality Officer

http://nmbrs.com
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Nmbrs® is een cloud applicatie en door middel van dagelijkse 
updates worden wij iedere dag een beetje beter. Jij maakt altijd 
gebruik van de nieuwste versie van onze software en alle 
functionaliteiten zijn kosteloos beschikbaar.

Kies de juiste 
technologie

http://nmbrs.com
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Security 
Nmbrs® is ISAE 3402 type 2 gecertificeerd en alle dataverwerking vindt plaats in overeenstemming 

met de AVG-voorwaarden. Je kunt er dus vanuit gaan dat je data bij ons veilig en in goede handen is.

Two factor authentication 
Voor extra beveiliging van jouw omgeving en gebruikers, kun je Two-factor authentication instellen. 

Nadat de gebruiker is ingelogd met zijn e-mailadres en wachtwoord of OpenID wordt er gevraagd 

om een code. Deze code wordt gegenereerd door een Authenticator app, of kan een pincode zijn.

Single Sign On 
Nmbrs® maakt gebruik van SSO (single sign on). Dat betekent dat je maar één keer hoeft in te 

loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord om gebruik te maken van meerdere applicaties en 

websites.

Google ID & Apple ID 
Gebruik je Google account of Apple ID om in te loggen in Nmbrs. 

GDPR Wizard 
Nmbrs onderscheidt verschillende medewerkerstypes. Via de GDPR tool is het mogelijk om voor de 

types 'Ex-medewerker', 'Ex-externe' of 'Afgewezen sollicitant' te zien of de bewaartermijn voor 

bepaalde gegevens verlopen is. Elke type medewerker heeft specifieke gegevens die verwijderd 

dienen te worden na een bepaald aantal jaar. Met de tool kun je deze gegevens eenvoudig 

verwijderen.

Co-piloot
De co-pilot helpt je  eenvoudig te navigeren door Nmbrs® en houd je op de hoogte van eventuele 

taken die gedaan moeten worden. Zo verlies je nooit meer een taak uit het oog en kun je razendsnel 

door Nmbrs® navigeren. 

Slimme notificaties
Bij een openstaande taak in een HR of Payroll workflow, krijgt de gebruiker hier direct een push 

notificatie van. Daarnaast geeft de co-pilot netjes een melding als een proces is afgerond. En duurt 

een taak zoals het genereren van een rapport langer dan verwacht? Dan krijg je een melding met de 

vraag of je het op de achtergrond wil laten draaien. Ideaal voor wanneer je wilt multitasken.

Multilingual
Het is binnen Nmbrs mogelijk om de interface en de documentatie in het Nederlands, Engels, Zweeds 

en Duits te krijgen. Deze instellingen kun je per gebruiker (emailadres) aanpassen.

http://nmbrs.com
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Integraties
Vanaf moment één tijdens de ontwikkeling van onze software hebben wij 

ervoor gekozen dat alles wat in Nmbrs® te zien is (front-end) ook 

beschikbaar zou moeten zijn via de API.  Dit heeft ertoe geleid dat wij nu 

ruim 120 partners hebben, die met een druk op de knop gegevens 

kunnen uitwisselen. Klik voor het complete overzicht van alle integraties 

op bovenstaande afbeelding! 

Nmbrs® Business | Functionaliteiten lijst 
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Accountancy 

•  CASH 
•  Moneybird 
•  AFAS Profit 
•  Exact online 
•  Reeleezee 
•  Twinfield 
•  Minox 
•  Visma (Accountview) 
•  Yuki 
•  e-Boekhouden.nl 
•  Unit4 
•  Asperion 
•  Digitaal Kantoor 
•  Visma eAccounting 
•  iMuis 
•  Informer 
•    Visma.net 
•  Snelstart

Planning 

• Shifter 
• Nanny4all 
• Dyflexis 
• L1NDA 
• Nostradamus 
• Mijnrooster 
• Atrea 
• Werktijden.nl 
• Eijsink 
• PersoneelsSysteem 
• Logicway 
• Celon 
• Bedrijfsrooster 
• Retail Solutions 
• WorkForce Pro 
• Novire (Qsuite) 
• Yoobi 
• Kindplanner 
• GPS 
• R&R WFM 
• C-IRIS 
•  Nedap PEP 
• Horeko 
• Eitje 
• Rosa 
• Quebble 
• Timechimp 
• Tamigo 

HRM 

•  Modellengenerator 

•  De Digitale Gesprekscyclus 

•  HROffice 

•  Sympa 

•  Daywize 

•  VIATASK 

•  Blue Carpet 

•  Joboti 

•  Ricoh 

•    HRoffice 

•    Sympa 

Support 

• Zendesk

Portal 

• Pinkweb 
• Benefits-Plaza 
• SecureLogin 
• STP Nederland 
• CreAim 
• X-portal 
• STP

Verzuim 

•  Dotweb 
•  WerkbaarBeter 
•  Compasity 
•  ArboVitale 
•  ArboNed 
•  MaetisArdyn 
•  Workbee 
•  Unit4 VerzuimSignaal 
•  MKBplusdiensten 
•  Medisoft Dossier Manager 
•  VerzuimXpert

16

Bookkeeping Time registration & Planning Portal 
Absence Dashboards Pension ERP/BI   Other

Overzicht van alle beschikbare integraties 
Welk platform je ook gebruikt, integreer het met Nmbrs®

http://nmbrs.com
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Dashboards 

•  Gearsoft 
•  VCSW Digitaal 
•  Ezora 
•  Visionplanner 
•  Analys.io 
•  OrgPlan 
•  Comandi 
•  ForecastXL 
• CTRL 
•  Iselect 
• Sympa 
• Analys.io

Declaraties 

•  Declaree

Single Sign-On services 

• Google openID 
• Yahoo Single Sign-On 
• SecureLogin 
• Security Assertion Markup 

Language (SAML) authenticatie 
(ADFS 2.0) 

• Security Assertion Markup 
Language (SAML) authenticatie 
(ADFS 3.0)

ERP / BI 

•  XPS Logic 
•  AllSolutions 
•  Deeliver i8 Solutions 
•  VCD IT Groep 
•  Invantive 
• Ridder iQ 
• Victa 
• Uniconta 

Betalingen 

• OneLinq 
• Biscuit 

Flex workers 

• Tigris

Overzicht van alle beschikbare integraties 
Welk platform je ook gebruikt, integreer het met Nmbrs®

http://nmbrs.com
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Je medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal. Betrek ze bij je 

organisatie en geef ze altijd en overal toegang tot belangrijke HR 

informatie.

Betrek je 
medewerkers

http://nmbrs.com
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Employee Self service (ESS)

Finger & Face ID login 
 Inloggen in de Nmbrs® app is nog nooit zo 

eenvoudiger geweest dankzij de 

mogelijkheid van Finger en Face ID.

Loonstroken 
Medewerkers kunnen hun loonstroken per 

periode bekijken en downloaden in PDF. Op 

de loonstrook staan onder andere het 

uurloon, brutosalaris en aantal gewerkte 

dagen.

Verlof, mutaties & declaraties 
Medewerkers vragen eenvoudig via de APP 

verlof aan, kunnen hun persoonlijke 

gegevens inzien en wijzigen en kunnen 

onkosten declareren via de declaratie 

module.

Push notificaties 
De Nmbrs® app verstuurd pushnotificaties. 

Hierdoor ontvangen je meldingen over 

salaris, declaraties en verlofaanvraag op je 

telefoon en/of iWatch zonder telkens de 

app te hoeven openen.

Snel en overal toegang tot uw persoonlijke gegevens.

http://nmbrs.com
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“De Nmbrs software is 
eenvoudig en 

gemakkelijk in gebruik. 
Het doet eigenlijk alles 
wat we nodig hebben. 

Dit merken we niet 
alleen aan onszelf maar 

ook aan onze 
medewerkers.”  

Isabel Salomons: HR Manager Quooker 
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Overzicht 
functionaliteiten
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Maken en beheren van 
bedrijven en 
debiteuren

• Debiteuren, bedrijven en medewerkers aanmaken, verwijderen of 
onzichtbaar maken  

• Debiteuren, bedrijven en medewerkers importeren via Excel, de 
Nmbrs® converter of via de loonaangife  

• Gebruikerslogins aanmaken voor collega’s, klanten, managers en 
medewerkers  

• Zelf beheren wat de verschillende gebruikers mogen zien en 
aanpassen Informatie over debiteur, bedrijf en medewerkers 
beheren  

• Opmerkingen, actiepunten en documenten plaatsen bij het bedrijf 
of de medewerkers  

• Signaalinstellingen beheren en aanmaken voor alle HR signalen 
Feestdagmodellen, afdelingen en functiemodellen aanmaken en 
beheren  

• Mutatieformulieren instellen, indienen en goedkeuren  

• Facturatie beheren met producten en servicelevels

Maken en beheren van 
werknemers

• Nieuwe medewerkers in dienst melden en managers toekennen 
voor de signalen  

• Personalia van de medewerker beheren: persoonlijke gegevens, 
adressen en bankrekeningnummers  

• Dienstverband beheren: medewerkers in- en uitdienst melden en 
contracten, afdelingen en managers beheren  

• Gebruikerslogins aanmaken voor managers en medewerkers  

• Salarissen aanpassen op basis van een bruto salaris fulltime, bruto 
salaris parttime, bruto uurloon, netto salaris, netto uurloon, 
werkgeverslasten of meerdere soorten bruto/netto uurlonen  

• Vaste en eenmalige looncomponenten toevoegen en beheren  

• Vaste of eenmalige uren toevoegen, roosters beheren of de 
medewerker tijdregistratie laten bijhouden  

• Kalender van medewerkers bekijken, aanpassen en exporteren  

• Interactieve loonstrook bekijken en direct wijzigingen uitvoeren 

• Bijlagen en opmerkingen toevoegen aan componenten op de 
interactieve loonstrook  

• Declaraties indienen, goedkeuren en weergeven op de interactieve 
loonstrook  

• Verlofinstellingen en -aanvragen beheren  

• Verzuiminstellingen beheren en de stappen voor de Wet 
Verbetering Poortwachter doorlopen

Complete Feature Overview

http://nmbrs.com
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Loonverwerking 
uitvoeren 

• Loonrun verwerken (of verwijderen/vergrendelen) met 
automatische runcontrole 

• Correctie loonruns (TWK) verwerken 

• Mogelijkheid om meerdere bedrijven te verwerken, loonaangifes 
en pensioenaangifes in te sturen 

• Jaarwissels verwerken 

• Workflow taken voor alle bedrijven en debiteuren beheren en 
verwerken

Specifieke instellingen 
voor de 

salarisverwerking

• Meerdere reserveringen instellen en beheren  

• Kostenplaatsen beheren en toekennen aan medewerkers 
Reiskostenregelingen instellen op basis van staffel, berekende 
kilometers en fiscale ruimte  

• Eigen branches, grootboekrekeningschema’s, salaristabellen, loon- 
en urenmodellen aanmaken, beheren en instellen voor bedrijven 

• Standaard Nmbrs® instellingen inzien voor de loonheffingen, 
minimum lonen, sector, risicogroepen, looncodes, urencodes, 
branches, grootboekrekeningschema’s en salaristabellen  

• Verschillende regelingen instellen, zoals werkkostenregelingen of 
afdrachtsverminderingen 

• Instellingen voor de loonheffingen van de medewerkers beheren  

• Afwijkingen in percentages of grondslag voor brancheregelingen 
voor het bedrijf of de medewerkers instellen  

• Pensioeninstellingen beheren zoals CAO codes, beroepencode en 
evt. Informatie over TSF

Compleet Functionaliteiten Overzicht
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Accountbeheer 

• E-mail instellingen beheren voor de automatische signalen  

• Extra beveiliging instellen met IP valuatie en/of pincodes  

• Thema instellingen aanpassen zoals omgevingsinstellingen en de 
huisstijl  

• Nmbrs® Accountant website aanmaken en aanvragen beheren  

• Informatie over uw abonnement en uw facturen inzien

Salarisberekeningen

• Van bruto naar netto en netto naar bruto binnen één berekening  

• Automatische toepassing van de voordeelregel  

• Voor artiesten binnen- en buitenland  

• Voor pseudo- en anonieme werknemers  

• Voor grensarbeiders (salary split)  

• Voor thuiswerkers  

• Met toepassing van de 30% regeling (verlaging bruto salaris of 
bruto inhouding)  

• Instellen minimumbedrag voor de 30% regeling  

• Alle herleidingsregels zoals de grensarbeidersregeling  

• Bouw- en schildersloten  

• Alle verminderingen en subsidies  

• Meerdere (4) fulltime bedrijfsroosters 

• Automatische salariswijzigingen halverwege de periode  

• Automatische roosterwijzigingen halverwege de periode  

• Automatische leaseauto wijzigingen halverwege de periode  

• Automatische berekening reiskostenvergoeding op basis van 
adresgegevens  

• Automatisch bijhouden verlofsaldo op basis van rooster (evt. 
aangevuld met extra uren)  

• Automatisch uitbetalen van verlofsaldo bij uitdiensttreding of bij 
uurloner  

• Vakantiereserveringen, met automatische uitbetalingen bij 
uitdiensttreding  

• Speur- & ontwikkelingswerk (automatische maximering)  

• Premiekortingen (automatische maximering) Berekening van de 
Werkkostenregeling  

• Verdeling kostenplaatsen, kostensoorten en kostenverdeling  

• Importeren van salaristabellen  

• Alles tegen bijzonder tarief kunnen verlonen

Compleet Functionaliteiten Overzicht
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HR- en salarisoverzichten 

• Betaallijst cumulatief  

•Werkkostenregeling  

• Branche overzicht  

• Dashboard Headcount  

• Branche overzicht cumulatief  

• Dashboard Salaris  

• Dashboard Verlof Interne waarden  

• Dashboard Verzuim  

• Journaalposten afdeling  

• Headcount Afdeling (periode)  

• Journaalposten afdeling cumulatief  

• Headcount Bedrijf (periode)  

• Journaalposten bedrijf  

• Headcount Kostenplaats (periode) 

• Journaalposten bedrijf cumulatief  

• Headcount Kp. / Kd. (periode)  

• Journaalposten kostenplaats  

• Medewerker Kp. / Kd. (periode)  

• Journaalposten kostenplaats cumulatief  

• Verzuimperc. Afdeling (jaar)  

• Journaalposten medewerker Verzuimperc.  

• Bedrijf (jaar)  

• Journaalposten medewerker cumulatief  

• Verzuimperc. kostenplaats (jaar)  

• Loonaangife overzicht  

• Verzuimperc. Kp./Kd/ (jaar)  

• Loonaangife overzicht cumulatief  

• Verzuimuren Afdeling (cum)  

• Looncomponenten bedrijf Verzuimuren

• Afdeling (periode)  

• ClieOpbestand  

• Looncomponenten bedrijf cumulatief  

• Verzuimuren Bedrijf (cum)  

• Loonstaat  

• Verzuimuren  

• Bedrijf (jaar)  

• Loonstaat alle medewerkers  

• Verzuimuren Bedrijf (periode)  

• Loonstroken  

• Verzuimuren Kostenplaats (cum)  

• Loonstroken werkgever  

• Verzuimuren Kostenplaats (jaar)  

• Run controle Verzuimuren  

• Kostenplaats (periode) SEPA  

• Verzuimuren Kp./Kd/ (cum)  

• Standenregister per looncomponent  

• Verzuimuren Kp./Kd/ (jaar)  

• Standaardregister per medewerker  

•Werkgeverskosten Afdeling (jaar)  

• SWIFT101 bestand  

•Werkgeverskosten Bedrijf (jaar)  

• Verzamelloonstaat Wergeverskosten  

• Kostenpits (jaar)  

• Verzamelloonstaat cumulatief  

•Werkgeverskosten Kp. / Kd. (jaar)

Overzicht rapporten
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Branches 

• ABP  

• Afbouw Branche  

• Agrarische Branche  

• Apothekersmedewerker Branche  

• Architecten Branche  

• Bakkersbedrijf Branche  

• Banden & Wielen Branche  

• Beroepsgoederenvervoer Branche  

• Betonindustrie Branche  

• Beveiliging Branche (Particulier)  

• Binnenvaart- en Rijn Branche  

• Bouw Branche  

• Bouwmaterialen Branche (Hibin)  

• Catering Branche  

• Confectie Industrie Branche  

• Detailhandel Branche  

• Dierenartsenpraktijk Branche  

• Drankindustrie Branche  

• Film- en Bioscoop bedrijf Branche  

• Fysiotherapeuten Branche  

• Geestelijke Gezondheidszorg branche  

• Gehandicaptenzorg Branche  

• Gemaksvosdingsindustrie Branche  

• Gezondheidscentra Branche  

• Glas Branche  

• Grafische bedrijven Branche  

• Groothandel Bloemen en Planten Branche  

• Groothandel Branche (Levensmiddelen)  

• Groothandel in Aardappelen, Groenten en 
Fruit Branche  

• Groothandel in Eieren en Eiproducten Branche  

• Groothandel in textiel en Aanverw. Art. Branche 

• Herwinning grondstoffen Branche  

• His; Houten- en Kunststof jachtbouw  

• Branche Horeca & Horecagilde Branche  

• Houthandel Branche  

• Houtverwerkende Industrie Branche  

• Huisartsen in Dienstverband Branche  

• Huisartsenzorg Branche  

• Informatie-, Communicatie en 
Kantoortechnologiebranche  

• Jeugdzorg Branche  

• Kappersorganisatie Fusion Branche  

• Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf  

• Kinderdagverblijven Branche  

• Kunst & Cultuur Branche  

• Kunstredactie Branche  

• Linnenverhuur-, Wasserijbedrijven en 
Textielreinigingsbedrijven Branche  

• Metaal & Techniek Branche  

• Metalektro Branche  

• Meubelindustrie Branche  

• Molenaars Bedrijfspensioenfonds  

• Notariaat Branche  

• Openbaar Vervoer Branche  

• Openbare Bibliotheken Branche  

• Orgelbouwbedrijf Branche  

• Particuliere Kaaspakhuis Bedrijf Branche  

• Pluimveeverwerkende Industrie Branche  

• PNO Media Branche  

• Recreatie Branche  

• Schilders Branche  

Overzicht branches
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Branches 

• Schoen- en Lederwarenindustrie Branche  

• Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijven 
Branche  

• Sigarenindustrie Branche  

• Sign Ondernemingen Branche  

• Sport Branche  

• Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende 
Industrie Branche  

• Tandartsassistenten Branche  

• Technische Groothandel Branche  

• Tentoonstellingsbouw Branche  

• Textiel-, Tapijt-, Interieur en Mode industrie 
Branche  

• Uitzendkrachten Branche  

• Verf- en drukinkt Branche  

• Verpleeg-/Verzorgingstehuizen & Thuiszorg 
Branche Vleessector Branche  

• Vleeswarenindustrie Branche  

• Waterbouw v/h Baggerbedrijf Branche  

• Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
Branche  

• Woondiensten Branche  

• Ziekenhuizen Branche  

• Zoetwarenindustrie Branche 

Overzicht branches
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