Handleiding gebruik Nmbrs voor
werkgevers (klantlogin)

Handleiding gebruik Nmbrs werkgevers

Inloggen
Werkgevers hebben toegang tot een eigen omgeving binnen de salarisadministratie voor hun eigen
bedrijf.
Om daar gebruik van te kunnen maken wordt voor iedere contactpersoon een inlog aangemaakt en
daarmee kan hij/zij inloggen op een beveiligde site waar alle gegevens van de onderneming zijn te
raadplegen dan wel te wijzigen.
Zodra jouw inlog is aangemaakt ontvang je een email met daarin een link om je account te
bevestigen. Als je op die link klikt kom je in een scherm terecht waarin je een wachtwoord kunt
instellen. Onthoud dit wachtwoord goed, want wij kunnen dat niet voor je achterhalen. Je kunt
natuurlijk wel altijd zelf weer een nieuw wachtwoord instellen via ‘wachtwoord vergeten?’.

Om daadwerkelijk in te loggen ga je naar https://oamkb.nmbrs.nl
Je krijgt dan het inlogscherm te zien waarmee je in de salarisadministratie terecht komt:
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Als je ook al een medewerkersinlog hebt kun je nadat je je gegevens hebt ingevoerd kiezen voor de
inlog waarmee je wilt inloggen (medewerker, werkgever, manager):

Kies in dat geval voor de bedrijfsinlog van jouw bedrijf.
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Het beginscherm
Zodra je bent ingelogd kom je terecht op het beginscherm. Hier vind je alle informatie die voor jou
van belang is terug:

1. Als je een koppeling hebt tussen Nmbrs en een pakket waarmee planningen en/of uren
worden bijgehouden, of als je zelf uren ingeeft via een mutatieformulier, kun je met deze
knop aangeven dat alles is ingevoerd/gesynchroniseerd en een run aanvragen.
Als een dergelijke situatie niet op jouw bedrijf van toepassing is, staat dit onderdeel niet voor
je aan.
2. Hier kun je alle aanwezige salarisgegevens per periode inzien.
3. Via een mutatieformulier kun je wijzigingen doorgeven, zoals een nieuwe medewerker of een
aanpassing van een salaris.
4. Alle verjaardagen van de medewerkers kun je terugvinden in dit overzicht.
5. … als je naar beneden scrolt kom je nog meer mogelijkheden tegen.

A. Als je onderdelen niet ziet of wilt verbergen, klik je op deze link. Je hebt dan de mogelijkheid
zogenaamde dashlets aan of uit te zetten. Op deze manier zorg je er bijvoorbeeld voor dat je
proforma loonstroken kunt aanmaken.
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Als je op de blokjes rechts bovenaan je scherm klikt, kom je in het volgende scherm terecht:

Door het schuifje om te zetten kun je onderdelen aan of uit zetten. In het bovenstaande geval kun
je de proforma loonstroken aanzetten op je scherm.

Als je de indeling van het beginscherm wilt aanpassen, kun je de verschillende onderdelen
eenvoudig naar een andere plek verschuiven. Als je aan de bovenkant met je muis eroverheen
beweegt, verandert je aanwijzer vanzelf in een icoon met 4 pijlen. Als je dan klikt en versleept kun
je het beginscherm helemaal naar je eigen wensen indelen.
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Loonstroken bekijken
Een belangrijk onderdeel van je de werkgeversinlog in Nmbrs is de mogelijkheid de loonstroken van
de huidige periode (of een eerdere periode) te bekijken.
Dat kan heel eenvoudig: in het dashlet ‘salarisdocument viewer’ klik je op de periode waarvan je de
stroken wilt zien. Vervolgens klik je op het onderdeel dat je wilt zien (in dit geval loonstroken) en
deze worden dan op je scherm getoond:

Door met je muis te bewegen boven de informatie-icoontjes (A) op de strook kun je mee info krijgen
over dit onderdeel. In bovenstaand voorbeeld komt er te staan: “Opmerking: vakantiegeld over
periode 6-2016 - 5-2017 minus vorige betalingen”.

Je kunt wisselen tussen de verschillende medewerkers door bij (1) de medewerker te selecteren
waarvan je de loonstrook wilt inzien.
Let er daarbij wel op dat bij (2) de juiste periode is geselecteerd; in een reguliere maand staat hier
maar 1 verloning, maar als er een correctie heeft plaatsgevonden over vorige maanden, kun je hier
kiezen uit verschillende perioden.
Verder vind je linksboven aan de loonstrook (3) twee knoppen om alle loonstroken of alleen de
strook die op het scherm staat op te slaan in pdf-formaat zodat je deze in je eigen dossier kunt
opslaan of kunt verstrekken aan derden.
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Loonaangifte raadplegen
Naast het opvragen van loonstroken is tevens het aanvragen van de ingediende loonaangifte een
vaak terugkerende activiteit die prima vanuit je de bedrijfsomgeving kan worden gedaan.
In het dashlet “loonaangifte viewer” (niet zichtbaar op het overzicht van pagina 3) klik je op het
vergrootglas bij de aangifteperiode die je wilt inzien.
Je krijgt dan het volgende overzicht:

In het overzicht dat je dan op je scherm ziet kun je bij (1) zien wanneer de betaling dient te zijn
verricht. Bij (2) zie je het betalingskenmerk dat je aan de betaling moet meegeven.
Als je dat allemaal niet handmatig wilt invoeren bij de bank kun je bij (3) ook een SEPA-bestand
downloaden dat je dan kunt importeren in je telebankierenpakket. Let er dan wel op dat de betaling
wordt uitgevoerd op de datum die je rechts (ook bij 3) selecteerd.
En ook hier kun je (uiteraard) weer een overzicht in pdf-formaat downloaden.
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Overige schermen
Naast de hiervoor beschreven mogelijkheden die je allemaal op het startscherm vindt, zijn er nog
een aantal andere schermen (aan de linkerzijde van je scherm) waarin je nog meer gegevens kunt
raadplegen:

Medewerkers
In het scherm “medewerkers” kun je de geregistreerde gegevens van alle medewerkers zien.
Door in het overzicht links een medewerker te kiezen zie je zijn/haar gegevens in detail in het
scherm verschijnen. Op die manier kun je altijd alle gegevens opzoeken.

Dit scherm is weer verdeeld in een aantal tabbladen waarin je nog meer details kunt raadplegen. Of
het nu gaat om de loonstroken, de (vertaling van de) arbeidsvoorwaarden of een grafiek van het
loon dit jaar, alles is terug te vinden!
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Loonopdracht
In dit scherm staan de onderdelen van de huidige en reeds gemaakte loonperioden overzichtelijk bij
elkaar.
Het gaat daarbij om gegevens die ook allemaal in het startscherm staan, maar deze staan hier in
een andere vorm bij elkaar.

Kalender
De kalender geeft een inzicht in de inzetbaarheid van medewerkers in de huidige maand. Alle
relevante gegevens staan hierbij van iedereen gegroepeerd: roosteruren, verlof, verzuim en zelfs
verjaardagen.
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Instellingen
Op deze pagina staan alle bedrijfsinstellingen opgenomen. Omdat deze slechts bij zeer hoge
uitzondering aangepast hoeven te worden valt het behandelen hiervan buiten het doel van deze
handleiding.

overzichten
Op de pagina met overzichten kun je een groot aantal verschillende overzichten oproepen, van
verstrekkingen tot verlof. Probeer dit gerust eens uit en bekijk of er zaken bij zitten die je
persoonlijk heel handig vindt.
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Mutatieformulieren
Op het startscherm staat een dashlet waarmee je mutatieformulieren kunt indienen. Zo kun je een
aanpassing van het salaris van een medewerker doorgeven, maar ook een wijziging van nawgegevens of het rooster. Ook kun je het hier aangeven als een medewerker uit dienst gaat.

Speciale aandacht willen we daarbij schenken aan het aanmelden van een nieuwe medewerker:
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Dit formulier vervangt de stamkaart en hiermee kun je alle gegevens van de medewerker invullen,
verdeeld over 5 tabbladen. Daarbij geldt dat alle rood omrande gegevens verplicht moeten worden
ingevuld.

Nadat het formulier is ingediend zien wij dit in onze werkvoorraad verschijnen. Wij controleren de
gegevens dan en zorgen ervoor dat de verloning correct wordt ingericht waarna de eerste verloning
kan worden gemaakt.

Wij wensen je veel plezier met je eigen inlog!
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