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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.
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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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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


