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INLEIDING
Van der Veen & Kromhout stapt per 2020 over op Nmbrs® 

Zoals John F. Kennedy in 1963 al benadrukte, is het niet verstandig om alleen naar 

het verleden of heden te kijken. Ook bij Van der Veen & Kromhout zitten wij niet 

stil. Om werkgevers nog beter te ondersteunen in het dynamische speelveld van 

arbeidsvoorwaarden hebben wij besloten om in 2020 over te stappen op het cloud 

gebaseerde HR/ Salarissoftwarepakket Nmbrs®.

Het grote voordeel van Nmbrs® is dat deze software eenvoudig te koppelen is aan uw 

andere softwarepakketten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uren, planning, arbo en financiële 

systemen. Hierdoor kunt u uw HR-processen nog verder automatiseren en de efficiency 

van uw organisatie verbeteren. Tevens houdt Nmbrs® de gebruikerswensen goed in de 

gaten zodat ook tijdig ingespeeld wordt op nieuwe digitale ontwikkelingen. 

Ook kunt u in een beveiligde, online omgeving HR overzichten inrichten die salaris- en 

personeelsgegevens koppelen om zo overzichtelijke HR rapportages te maken. Ingevoerde 

mutaties zijn gelijk zichtbaar door de interactieve salarisstrook.

In deze handleiding vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden en functionaliteiten 

van Salaris en HR online van Van der Veen & Kromhout
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INLOGGEN
Om in te kunnen loggen op ons online Salaris en HRM pakket ontvangt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. 
U logt in via de portal van Van der Veen & Kromhout waar u alle online diensten kunt vinden waar u gebruik van maakt. 
Het voordeel is dat u vanaf 1 loket alle diensten kunt raadplegen.

Ga naar https://portal.kromhout.com/XPortal/login.aspx
U komt vervolgens in dit scherm. 

•  Hier logt u in via de optie ‘SMS login’, met de door ons gestuurde 
inloggegevens.

•  Nadat u bent ingelogd, komt u in de Portal van Van der Veen & 
Kromhout. Klik vervolgens op het icoontje van Nmbrs. U komt 
vervolgens in uw eigen Salaris en HR omgeving.

Wanneer u een melding op het scherm krijgt van “onbekend IP adres” 
ontvangt u een mail om dit IP adres te activeren. Dit is een ingebouwde 
veiligheid zodat alleen u kunt inloggen vanuit uw IP adres.

Wanneer u op deze activatielink klikt verschijnt onderstaand scherm. 

Dit scherm kunt u wegklikken. U gaat weer terug naar de portal van 
Van der Veen & Kromhout en klikt weer op het Nmbrs icoontje. 
Daarna kunt u inloggen. Dit is een eenmalige actie als u vervolgens 
iedere keer vanuit dezelfde omgeving inlogt.

Mocht u vanuit een andere locatie inloggen dan moet u deze 
handeling opnieuw doen.
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RAADPLEGEN SALARISDOCUMENTEN
Wanneer u inlogt verschijnt onderstaand scherm. Wij nemen u stap voor stap mee in de documenten die u kunt raadplegen.

SALARISDOCUMENTEN

Na de salarisverwerking van een betreffende maand zullen diverse salarisdocumenten voor u zichtbaar worden.

Wanneer u klikt op een regel bij de “Salarisdocument viewer” van een betreffende run, verschijnt onderstaand scherm.  
Hier kunt u zelf een betaallijst, verzamelloonstaat of journaalpost downloaden of loonstroken bekijken. 

SEPA BESTAND

Ook kunt u zelf het SEPA bestand downloaden als er bij ons een IBAN bekend is.

Als u op SEPA klikt dan kunt u zelf een betaaldatum  invoeren en vervolgens 
kun u klikken op het icoontje Dowload SEPA . Deze kunt u vervolgens inlezen bij uw bank.



6

LOONAANGIFTE
Iedere maand wordt direct na de salarisverwerking ook een loonaangifte klaar gezet. Deze loonaangifte zullen wij 
naar de Belastingdienst verzenden. Bij de loonaangifte viewer ziet u de betreffende periode die voor u klaar staat. 

HR DOCUMENTEN

Vervolgens klikt u op het  icoontje 
om het loonaangifte overzicht te 
raadplegen. In dit overzicht ziet u  
voor welke datum u de loonaangifte 
moet betalen en wat het 
betalingskenmerk en het bedrag zijn.

Ook kunt u weer een SEPA betaling 
aanmaken van deze loonaangifte om 
deze in te lezen bij uw bank.

Standaard worden bepaalde HR documenten na de 
salarisverwerking voor u klaargezet. Dit zijn handige overzichten 
om bijvoorbeeld te bekijken wat uw werkgeverskosten zijn per 
werknemer, wat de salarisopbouw is per maand en wat de in- en 
uitstroom is van werknemers.

Wanneer u ook verzuim en verlof bijhoudt in ons systeem dan kunt 
u ook hiervoor diverse rapportages uit het systeem halen.

Hieronder ziet u 1 van de vele documenten die u kunt  
raadplegen en downloaden bij HR Documenten.
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PERSOONSGEGEVENS

Voordat u begint met het invoeren van de persoonsgegevens vult u bij Default medewerker de juiste optie in.  
Bij het gebruik van een Default medewerker worden bepaalde gegevens standaard ingevuld.

DIENSTVERBAND TOEVOEGEN

Hier vult u het dienstverband in van de medewerker. U vult de begin- en/of eindatum in van het contract, soort dienstverband 
en/of de functie. Tevens kunt u hier direct documenten uploaden als u klikt op  .

Bij het invoeren van het adres kunt u volstaan met postcode en huisnummer en klikt u vervolgens op  zodat 
straatnaam en woonplaats automatisch worden gevuld.

Wanneer u dit scherm volledig heeft gevuld klikt u op  .  Wanneer dit niet lukt heeft u wellicht bepaalde verplichte 
velden nog niet ingevuld.

Klik weer op  om naar het volgende scherm te gaan.

INVOEREN NIEUWE WERKNEMER
Onder het menu item Medewerkers ziet u 
dit scherm. Door op het + teken achter 
Medewerker te klikken, kunt u een 
nieuwe medewerker invoeren.
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SALARIS EN ROOSTER

In dit scherm vult u het arbeidsrooster van de medewerker, het salaris en het jaarloon bijzonder tarief in. 
•  Wanneer de medewerker een oproepkracht is, zet u alle uren bij rooster op 0.
•  Het salaris vult u altijd op fulltime basis in ook al werkt iemand parttime. Nmbrs berekent automatisch het fulltime 

salaris naar rato.
•  Als de medewerker een oproepkracht is vult u het Bruto uurloon in.
•  U kunt ook een Salaristabel gebruiken, dan hoeft u het bruto Salaris fulltime niet in te vullen. Deze wordt dan 

automatisch gevuld.
•  Bij jaarloon BT vult u het jaarloon bijzonder tarief in. Dat is het maandloon (naar rato x 12 maanden + vakantiegeld).
•   Ook is het mogelijk om vaste looncomponenten toe te voegen.

Klik weer op  om naar het volgende scherm te gaan.

ACTIEPUNTEN INDIENSTTREDING

In het laatste scherm kunt u een aantal data vastleggen voor actiepunten. Wanneer een actiepunt is afgerond, 
kunt u een vinkje zetten bij Afgerond.

Klik vervolgens op  om de afronding van het invoeren te bevestigen.

Na de afronding kunt klikken op    om eventuele andere gegevens van de medewerker in te voeren.
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INVOEREN MUTATIES SNELINVOER
Wanneer u rechtsboven op menu item  klikt, ziet u in dit scherm het Dashlet Snelinvoer.

Via de optie Snelinvoer kunt u variabele looncomponenten en/of uren invoeren. In één overzicht ziet u alle 
medewerkers waarvan u gegevens kunt invoeren.
Hieronder ziet u een voorbeeld van gewerkte dagen/ uren van bijvoorbeeld oproepkrachten. Uiteraard kunt u 
naar wens ook éénmalige looncomponenten invullen.

Wanneer u de mutaties heeft ingevoerd, klikt u op  of op .
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INVOEREN LOONCOMPONENTEN
Per medewerker kunt u looncomponenten invoeren. Op de Homepagina van de medewerker staat het Dashlet Looncomponenten.
Door op de + te klikken kunt u bijvoorbeeld een Vast looncomponent toevoegen. Hierbij kunt u denken aan vaste 
onkostenvergoedingen, reiskosten woon-werk of een telefoonvergoeding.

U ziet alle vaste looncomponenten die van toepassing zijn. Klik op het gewenste looncomponent en vul het bedrag in.  
Tevens kunt u een einddatum bepalen, een opmerking toevoegen (dit ziet de medewerker op de digitale loonstrook)  
en u kunt een bijlage toevoegen. Klik vervolgens op de button  om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Eenmalige looncomponenten kunt u op dezelfde wijze invoeren maar hier kunt u geen einddatum invoeren. Dit is een 
looncomponent die alleen voor 1 maand/4weken van toepassing is.

Let er wel op dat u de juiste periode selecteert wanneer de vergoeding moet ingaan.  
Rechtsboven in het scherm staat deze afbeelding. Dit betekent dat de wijziging  
ingaat per januari 2019. U kunt het vaste looncomponent ook in laten gaan in de toekomst.  
Dit doet u door op het “slotje” te klikken.

Als het slotje open staat bent u in de Onbeveiligde Modus. Kies vervolgens vanaf  
welke maand de wijziging moet ingaan. In dit voorbeeld is dit in juni 2019.
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UITDIENST MELDEN MEDEWERKER
Wanneer een medewerker uit dienst gaat, kunt u dit doorvoeren door bovenin het scherm op   te klikken.

Vervolgens klikt u op . Hier geeft u de datum en de reden uit dienst aan.

RUN AANVRAAG
Zodra u alle mutaties hebt verwerkt en de wijzigingen zijn doorgevoerd, meldt u dit aan de salarisverwerker. 
Zodra u dit hebt doorgegeven gaat de salarisverwerker aan de slag. 

Middels het Dashlet Runaanvraag kunt u aangeven dat u klaar bent met het muteren. 

Klik op de button  zodat linker scherm 
verschijnt. Hier kunt u nog een mededeling toevoegen 
waar de salarisverwerking rekening mee moet houden.

Let er op dat u na de Periode aanvraag geen mutaties achteraf kunt doorvoeren. Hebt u toch nog een wijziging die moet 
worden verwerkt, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Van der Veen & Kromhout.

Eventueel verlof en reservering vakantietoeslag worden automatisch verrekend, afhankelijk van bepaalde  
instellingen. Ook wordt in scherm 3 de mogelijke verstrekking weergegeven die in de loop van  
het dienstverband aan de werknemer zijn verstrekt.

Klik vervolgens op  om de uitdienst melding af te ronden.

 Klik vervolgens op de button 
 zodat de 

salarisverwerker een mail ontvangt en 
aan de slag kan met uw salaris output.
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DOCUMENTEN MEDEWERKER
Voor alle medewerkers kunt u een digitaal dossier bijhouden dat betrekking heeft op de individuele medewerker. Hierbij kunt u 
denken aan het digitaliseren van de arbeidsovereenkomst, CV, ID bewijs, functioneringsgesprekken of andere personalia. 

Door middel van het Dashlet Documenten Medewerker kunt u documenten uploaden. 

Door op te klikken en vervolgens op de button  
opent onderstaand scherm. In dit scherm voegt u het gewenste document toe door op Blader te klikken. Hier zoekt u het 
document op. Vervolgens selecteert u het juiste document. Bij document type kunt u aangeven of een medewerker dit 
document in zijn eigen ESS omgeving kan raadplegen. U activeert dit door “Medewerker-login document” te selecteren. 
Klik vervolgens op  .

Het is mogelijk om de documenten op te slaan in submappen. Onderstaand ziet u de mappenstructuur.
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ACTIVEREN MEDEWERKER LOGIN (ESS)
Via het Dashlet Medewerker Login kunt u ervoor zorgen dat de medewerker een Employee Self Service login (ESS) krijgt.  
Met deze inlog kan de medewerker zelf zijn of haar salarisstroken raadplegen, documenten raadplegen en/of personalia wijzigen.
U klikt op het + teken bij Medewerker login.

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. Het email-adres is ingevuld (vanuit personalia). Bij Template User bepaalt u welke 
rechten de medewerker krijgt. Klik vervolgens op . Nu ontvangt de medewerker een mail om zijn/haar 
account te activeren.

WACHTWOORD RESETTEN

Wanneer de medewerker zijn of haar wachtwoord kwijt is, kunt u het wachtwoord resetten. Klik op in het Dashlet 
Medewerker Login. In het scherm wat verschijnt klikt u op  zodat de medewerker automatisch  
een mail ontvangt om een nieuw wachtwoord aan te maken.
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TOT SLOT
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met uw salarisadviseur van Van der Veen & Kromhout. 
We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van ons Salaris en HR pakket.

Succes!

HR Business / Salariszaken
Van der Veen & Kromhout


