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1. Het aanmaken van uw inlog account

De eerste keer dat u gebruik gaat maken van de online salarisportal ontvangt u een email 

met hierin het verzoek om het e-mailadres te bevestigen. 

Het e-mailadres waarop u deze e-mail ontvangen heeft, is tevens ook uw gebruikersnaam 

voor de online salarisportal. Na bevestiging van het e-mailadres ontvangt u een verzoek om 

een eigen wachtwoord aan te maken. 

Nadat u een wachtwoord heeft ingevoerd bent u klaar met het registreren van uw account en 

kunt u inloggen op de salarisportal.  
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2. Inloggen op de salarisportal

Maandelijks ontvangt u na de verwerking van de salarissen een bericht dat de 

salarisbescheiden beschikbaar zijn met een bijgevoegde link om in te loggen op de 

salarisportal. U kunt daarnaast ook rechtstreeks op ieder gewenst moment en vanaf 

iedere locatie inloggen op de online salarisportal.   Om de online salarisportal te benaderen 

gaat u naar https://practical.nmbrs.nl. Kies rechts bovenin voor ‘inloggen’ en vervolgens

voor inloggen bij Nmbrs.  

Indien er meerdere bedrijven aan uw gebruiker gekoppeld zijn, krijgt u na het inloggen een 

optie om het gewenste bedrijf te selecteren waarvoor u de salarisadministratie wenst in te 

zien. Indien er sprake is van slechts één bedrijf, gaat u rechtstreeks door naar de betreffende 

salarisadministratie.  
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3. Het hoofdmenu

Na het inloggen op de salarisportal krijgt u een scherm met daarin diverse mogelijkheden. In 

deze handleiding zullen de belangrijkste punten worden doorgenomen.  

Het hoofdmenu, de donkere balk aan de linkerkant van het scherm, bevat twee opties: 

 Start

 Overzichten

Voor deze handleiding beginnen we met het doornemen van de tab Start. 
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4. Start

De startpagina waar u terechtkomt wanneer u inlogt is het belangrijkste gedeelte van de 

online salarisportal. Dit is de centrale plaats van de portal waar u onder andere de 

maandelijkse mutaties voor uw medewerkers kunt doorgeven en waar alle opties die te 

maken hebben met de loonopdracht staan weergegeven.  

In de tab ‘Start’ vindt u diverse sub-tabs, de zogenoemde ‘dashlets’: 

 Snelinvoer

 Run aanvraag

 Mutatieformulieren indienen

 Loonaangifte viewer

 Salarisdocument viewer

 Verjaardagen

Een aantal van deze dashlets zullen hierna nog nader worden toegelicht. 

Mutaties aanleveren 4.1 

De dashlet ‘Snelinvoer’ kunt u gebruiken om maandelijks de gewerkte uren, 

onkostendeclaraties, vergoedingen en inhoudingen van  uw medewerkers door te geven. Dit 

doet u heel eenvoudig door vanuit de tab ‘Start’ in de dashlet ‘Snelinvoer’ te klikken op 

‘Mutaties’. De categorieën (dagen, gewerkte uren)  kunnen versleept worden zodat deze 

voor u in de gewenste volgorde komen te staan.    

Het is voor u als werkgever mogelijk om de mutaties die u wilt doorgeven vanuit de 

snelinvoer aan te passen. U kunt deze mutaties personaliseren voor uw bedrijf door onder de 

dashlet ‘Snelinvoer’ te klikken op ‘meer’. Door op het icoontje met de twee kleine radertjes te 

klikken, zoals hieronder weergegeven, komt u in het menu ‘Snelinvoer toevoegen/wijzigen’. 

Hier kunt u de urencodes en/of looncodes aanvinken die u wilt zien in het snelinvoermenu 

van de mutaties. 
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4.2 Mutatieformulieren indienen 

Eén van de grootste gemakken van de online salarisportal voor 

u als werkgever is dat u niet alleen de salarisoutput in de portal

kunt bekijken, maar dat het in de meeste gevallen ook niet

langer nodig is om uw salarismutaties per e-mail met diverse

bijlagen naar ons toe te sturen.

Door middel van de dashlet ‘Mutatieformulieren’ zoals hiernaast 

weergegeven, kunt u een groot aantal mutaties reeds aan ons 

doorgeven.  

Aanleveren werknemers 4.3 

Hieronder willen we nader ingaan op het mutatieformulier 

‘Nieuwe medewerker’. De overige formulieren behandelen we verder niet, aangezien deze 

volgens hetzelfde principe werken. Hieronder is te zien dat het mutatieformulier ‘Nieuwe 

medewerker’ uit verschillende onderdelen bestaat, namelijk: 

 Personalia

 Adres en Contact

 Dienstverband en rooster

 Salaris en Looncomponenten

 Bekijken en Verzenden

De invulvelden weergegeven in het rood zijn de minimaal in te voeren gegevens van een 

nieuwe werknemer. Echter zijn een aantal andere gegevens, zoals IBAN ook erg belangrijk 

voor een soepele verloning van de nieuwe medewerker. 

Wanneer binnen de tab ‘Adres en Contact’ (zie hieronder) zowel het huisnummer als de 

postcode van een nieuwe medewerker zijn ingevoerd, dan kunnen middels de knop ‘Zoek 
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adres’ de straat en woonplaats worden aangevuld. Op deze manier zal ook blijken wanneer 

het huisnummer en de postcode niet matchen. Binnen deze tab is het van belang dat 

minstens één van de e-mailadressen wordt ingevoerd. Wanneer een medewerker login wordt 

aangemaakt voor de online salarisportal, zal allereerst het werk e-mailadres gebruikt worden. 

Wanneer deze niet beschikbaar is, dan zal worden overgegaan op het gebruik van het privé 

e-mailadres.

In de tab ‘Dienstverband en rooster’ is het mogelijk om de looptijd van het contract en de 

proeftijd van de nieuwe medewerker in te stellen. De startdatum en einddatum van het 

contract zijn de minimale vereisten binnen deze tab, maar het is aan te raden om de rest van 

deze gegevens ook zo compleet mogelijk in te vullen. Verder vindt u hier standaard het 

fulltime rooster van de medewerker. 
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Binnen de tab ‘Salaris en Looncomponenten’ kan bij het salaris gekozen worden tussen 

salaristabellen die horen bij een bepaalde cao of er kan handmatig een 

periodesalaris/uurloon worden ingevoerd. Wanneer de gegevens zijn ingevoerd, klik dan op 

de knop ‘Jaarloon bijzonder tarief genereren’.  

Looncomponenten kunnen worden toegevoegd door eerst uit het keuzemenu de gewenste 

looncomponent te selecteren en dan op de knop ‘+’ te klikken.  

De laatste tab van het mutatieformulier ‘Nieuwe medewerker’, genaamd ‘Bekijken en 

verzenden’, bevat een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevoerd voor de nieuwe 
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medewerker. Wanneer verplichte gegevens missen, dan zal een melding worden gegeven in 

de vorm van het icoon .  

Binnen deze tab wordt u de mogelijkheid geboden om bij het invoeren van een nieuwe 

medewerker de bijbehorende documenten te uploaden (zoals loonheffingenverklaring, 

legitimatiebewijs en arbeidsovereenkomst). De mogelijkheid voor het toevoegen van bijlagen 

vindt u ook bij andere formulieren onder de tab ‘Bekijken en verzenden’. 

In onderstaand vlak kunt u bestanden slepen of toevoegen vanuit de verkenner door op een 

willekeurige plek in het grijze vlak te klikken. Hoewel de tekst ‘Sleep bestanden hier of 

blader’ verdwijnt na het toevoegen van één bijlage, is het mogelijk om aanvullende 

bestanden te blijven toevoegen.  

Binnen- de verschillende formulieren die u vindt onder 

de dashlet ‘Mutatieformulieren’ heeft u tevens de 

mogelijkheid om een extra opmerking toe te voegen. 

Deze ruimte voor opmerkingen kunt u onderaan vinden 

binnen de sub-tab ‘bekijken en verzenden’. Hierbij dient 

na het invoeren van de opmerking eerst de functie ‘toevoegen’ gebruikt te worden alvorens u 

de mutaties verzendt. 

Run aanvragen 4.4 

Zodra u klaar bent met het invoeren van de variabele 

mutaties, kan in de dashlet op ‘Run aanvraag’ worden 

geklikt middels de groene knop ‘Run aanvraag’. Hier 

vindt u dan meer informatie over de run, zoals welke 

periode het betreft en wie de aanvraag heeft gedaan. 

Ook kunt u daarna de voortgang zien van de salarisverwerking.  

Wanneer de salarissen verwerkt zijn en de aangifte is ingediend, dan zal de groene knop om 

de run aanvraag voor de volgende periode te kunnen doen weer verschijnen.  

Loonaangifte viewer 4.5 

De loonaangifte dashlet toont u de aangiften loonheffingen welke door ons zijn aangemaakt 

en namens u zijn ingediend bij de Belastingdienst. U krijgt hier ook bericht van middels een 

geautomatiseerde e-mail waarin de betalingsgegevens staan.  

Wanneer u het vergrootglas bij de gewenste aangifte selecteert, krijgt u een overzicht met 

daarin het te betalen bedrag, het betalingskenmerk en de uiterlijke betaaldatum. Het 

loonaangifte overzicht is als PDF of SEPA bestand te downloaden door middel van de twee 

functies genaamd ‘Download PDF’ en ‘Download SEPA’.  
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Salarisdocument viewer 4.6 

Onder de salarisdocument dashlet kunt u de maandelijkse 

gegevens uit de salarisadministratie vinden. U kunt hier onder 

andere de loonstroken van uw medewerkers inzien en SEPA 

betalingsbestanden bekijken. 

Indien u binnen de dashlet ‘Salarisdocument viewer’ toegang 

wenst te hebben tot meer of minder overzichten, dan kunt u dit 

doorgeven aan uw contactpersoon / assistent.  

Wanneer u zelf de loonstroken naar uw werknemers wilt 

mailen, klik dan op het envelopje bij de desbetreffende run. De 

loonstroken worden dan direct naar de werknemers verzonden.  

De journaalposten kunt u downloaden in PDF, Excel of 

tekstformaat. Afhankelijk van uw wensen kan de journaalpost 

ook per medewerker beschikbaar worden gesteld. 

De ‘Loonstroken werkgever’ zijn bedoeld voor uw eigen administratie. Hierop worden ook 

de loonkosten vermeld. Via deze link kunnen uw medewerkers zien hoe de salaris strook is 
opgebouwd: https://practical-accounting.nl/salarisadministratie/loonstrook-medewerker/ 
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5. Overzichten

Onder het tweede tabblad genaamd ‘Overzichten’ 

zijn een aantal rapportages voor u beschikbaar.  

Op de pagina ‘Overzichten’ laat de dashlet 

‘Overzicht contracten’ standaard de verhouding 

tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd 

zien. Wanneer u op ‘meer’ klikt, dan is het mogelijk 

om nog een aantal andere gegevens grafisch weer 

te geven, zoals de procentuele verhouding van het 

aantal medewerkers per afdeling en het percentage 

mannelijke en vrouwelijke medewerkers binnen het 

bedrijf. Verder kunt u hier een aantal rapporten genereren. 
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6. Verlofaanvragen

Indien u gebruik maakt van de HR-module verlofregistratie, dan volgt daar hier een 

toelichting op. Indien uw verlofregistratie via de salarisspecificatie verloopt, is dit hoofdstuk 

niet van toepassing en kunt u de opgenomen dagen invoeren via de dashlet ‘Snelinvoer’.  

Werknemer vraagt verlof aan, werkgever beoordeelt verlofaanvraag 6.1 

Als de werknemer een medewerker login heeft met de juiste rechten, dan kan verlof worden 

aangevraagd via de online salarisportal. Afhankelijk van de instellingen, krijgt de manager of 

werkgever een melding van de verlofaanvraag om deze te beoordelen.   

De werkgever of manager krijgt, afhankelijk van de instellingen, een e-mail met een melding 

van de verlofaanvraag. De verlofaanvraag kan direct 

in de ontvangen e-mail goedgekeurd of afgewezen 

worden. Verder is de verlofaanvraag voor de 

werkgever of manager ook zichtbaar in de dashlet 

‘Verlofaanvragen’ in de tab ‘Start’ van de online 

salarisportal. Rechts is hiervan een voorbeeld te zien. 

Wanneer een bepaalde aanvraag geselecteerd 

wordt, dan verschijnt er een menu met de details van 

de betreffende verlofaanvraag en de mogelijkheid 

om deze goed te keuren of af te wijzen, zie de 

afbeelding rechts. Na de beoordeling van de 

aanvraag ontvangt de medewerker een e-mail met 

de details van de verlofaanvraag en of deze 

geaccepteerd is of niet.   

Het verschil tussen de uren en werkelijke uren in het menu ‘Verlof goedkeuren’ is in dit geval 

te verklaren doordat verlof is aangevraagd voor 26 december. Doordat deze dag wordt 

herkend als een officiële feestdag worden er voor deze dag geen verlofuren afgeschreven.   

Werkgever voert het verlof van werknemer in 6.2 

Als de werknemer zelf niet gerechtigd is om verlof door te geven, 

dan zal dit door de werkgever of manager zelf ingevoerd moeten 

worden. Verlofaanvragen op deze manier vinden plaats in de 

dashlet ‘Verlof’ op medewerkersniveau. Deze dashlet is te vinden 

door te klikken op de tab ‘Medewerkers’, sub-tab ‘Instellingen’, 

categorie ‘HR’, Verlof. 

Links dient de naam geselecteerd te worden van de werknemer 

waarvoor verlof wordt opgegeven. Door op de knop met ‘Verlof 

Opname’ te klikken, verschijnt het menu dat hier rechts wordt 

weergegeven. Wanneer de start- en einddatum zijn ingevuld, wordt 

automatisch berekend wat het totaal aantal uren verlof is. Ook kan een omschrijving worden 

ingevoerd. De status van de verlofaanvraag kan op ‘aangevraagd’, ‘goedgekeurd’ of 

‘afgekeurd’ gezet worden.  
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Verlofoverzicht 6.3 

Onder de tab ‘Overzichten’ is een rapport beschikbaar waarin het verlofoverzicht voor 

medewerkers wordt weergegeven. Het verlofsaldo wordt altijd op jaarbasis berekend, in dit 

overzicht is dan ook het saldo voor het gehele jaar zichtbaar.  

Het verlofoverzicht is te vinden door te klikken op de tab ‘Overzichten’. Klik op ‘meer’ onder 

een willekeurig beschikbaar overzicht. Kies nu ‘Rapporten HR’. Selecteer ‘Medewerker 

verlofsaldo’ in het keuzemenu, kies voor ‘Genereren’. U kunt zelf nog naar wens filters 

toepassen op dit overzicht. 

Een minder uitgebreid verlofoverzicht kan worden geraadpleegd door in de tab ‘Start’ te 

klikken op ‘meer’ onder de dashlet ‘Verlofoverzicht’. Hier vindt u een eenvoudig grafisch 

overzicht van het verlof per medewerker, per maand. Zie de afbeelding hieronder voor een 

voorbeeld. Op de ‘i’, rechts van het overzicht, kan geklikt worden om het verlofsaldo van de 

betreffende medewerker te bekijken.  
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7. Veel gestelde vragen en belangrijke aandachtspunten

Wanneer ontvang ik de loonaangifte? 7.1 

o De loonaangifte wordt na afloop van de verloningsperiode aangemaakt en

naar u verzonden. Indien de salarisverwerking na afloop van de

verloningsperiode plaatsvindt, ontvangt u de aangifte zodra de

salarisverwerking is goedgekeurd en afgerond.

Wanneer ontvangen mijn werknemers hun loonstroken? 7.2 

o Dit is afhankelijk van de verwerkingsdatum van de salarissen. Doorgaans zal 
de werknemer een aantal dagen na goedkeuring van de salarisverwerking 
een mail ontvangen om zijn loonstrook te downloaden. Let op, dit kan ook 
eerder zijn dan u betaald. Het is niet meer mogelijk de loonstroken op een 
vaste datum te mailen. 

Ik wil zelf bepalen wanneer mijn werknemers hun loonstrook ontvangen 7.3 

o Dat is mogelijk. Als u inlogt ziet u in de dashlet ‘Salarisdocument viewer’ aan

de rechterkant een ‘envelop”. Als u daar op klikt, worden de loonstroken naar

de werknemers verzonden. Geeft u dit alstublieft aan ons door zodat wij niet

alsnog de loonstroken naar de werknemers verzenden.

7.4 Waar kan ik de overige mutaties en wijzigingen aanleveren die niet in de 

portal ingevoerd kunnen worden? 

o Die kunt nog steeds per email aanleveren door een mail te sturen naar uw

contactpersoon / assistent.

Moet ik ook een run aanvragen als ik geen mutaties heb? 7.5 

o Als u normaalgesproken mutaties heeft en deze periode niet, dan kunt u direct

de run aanvragen.

o Als u zelden tot nooit een mutatie hebt, dan ontvangt u automatisch rond de

15e uw salarisverwerking. Heeft u toch een wijziging en u kunt deze niet

invoeren via 1 van de formulieren, dan kunt u die mailen naar uw assistent.

Hoe kom ik op de inlogpagina van de Online Salarisportal? 7.6 

o Ga naar https://practical.nmbrs.nl.
Wat is mijn gebruikersnaam om in te loggen? 7.7 

o Dat is het mailadres waarop u de email ontvangt vanuit de Online

Salarisportal.

Hoe wissel ik tussen bedrijven? 7.8 

o Wanneer uw account de rechten bevat om de

salarisgegevens van meerdere bedrijven in te zien, hoeft

u hiervoor tussendoor niet uit te loggen. Rechts bovenin

het venster vindt u een icoontje zoals rechts

weergegeven. Wanneer u hier op klikt, verschijnt er een

menu met onder andere de functie ‘Profiel wisselen’.

Door middel van deze functie krijgt u de optie om op een eenvoudige manier

de salarisgegevens van een andere gekoppelde organisatie in te zien.
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Ik ben mijn wachtwoord vergeten 7.9 

o Ga naar de inlogpagina van de Online Salarisportal en vul uw mailadres in.

Kies vervolgens voor wachtwoord vergeten. U ontvangt dan een email om een

nieuw wachtwoord aan te maken.

7.10 Hoe wijzig ik mijn wachtwoord? 

o Login op de online salarisportal, in de balk waar ook uw bedrijfsnaam staat

weergegeven, vindt u de knop ‘Acties’. Wanneer u hier op klikt verschijnt er

een uitvouwmenu waarin u de optie ‘Wachtwoord aanpassen’ kunt selecteren

waarna u een menu te zien krijgt waar u uw nieuwe wachtwoord kunt

invoeren.

7.11 Ik log in met de juiste gegevens maar kan niet inloggen (IP-adres onbekend). 

o Mogelijk logt u in via een andere PC, tablet of smartphone (bijvoorbeeld thuis

in plaats van op uw werk). Uw gebruiker wordt gekoppeld aan het IP-adres

waarmee u de eerste keer bent ingelogd. U heeft een email ontvangen om te

bevestigen dat u de gebruiker bent die via een ander IP-adres inlogt.

7.12 Waar kan ik de Nmbrs app downloaden? 

o Dat kan via de gebruikelijke weg in de Google Play Store of de Apple App

Store.

7.13 Wat is het Domain om in te loggen met mijn Smartphone? 

o Practical.nmbrs.nl

7.14 Hoe kan ik Nmbrs koppelen aan mijn boekhoudsoftware? 

o Als u gebruik maakt van webbased boekhoudsoftware zal in veel gevallen

eenmalig een koppeling gelegd moeten worden om de journaalpost

automatisch te boeken.

7.15 Ik zou graag meer overzichten tot mijn beschikking hebben. 

o Neemt dan contact op met uw contactpersoon / assistent. In overleg kunnen

wij diverse documenten periodiek ter beschikking stellen.

7.16 Waar kan ik de loonkosten van mijn medewerkers zien? 

o Onder de salarisdocumentviewer heeft u naast de loonstroken ook de

loonstroken werkgever tot uw beschikking. Hier staan in de rechterkolom ook

de werkgeverskosten vermeldt. Deze kosten zijn exclusief overige

werkgeverslasten zoals ziekengeldverzekering ed.

7.17 Het SEPA betaalbestand wordt niet gevuld. 

o Om gebruik te kunnen maken van het SEPA betaalbestand, dienen zowel het

bankrekeningnummer (IBAN) waarvan de salarissen betaald worden, als de

bankrekeningnummers (IBAN) van de werknemers geregistreerd te zijn in het

systeem.

7.18 Het SEPA betaalbestand heeft niet de gewenste betaaldatum. 

o Tijdens het aanmaken van uw SEPA betaalbestand zal automatisch de

huidige datum geselecteerd worden. Indien u het betaalbestand aanmaakt

met de bedoeling om deze alvast in uw bankpakket gereed te zetten, dient u
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alvorens u het bestand gaat downloaden zelf de datum rechtsboven in het 

bestand aan te passen.  

Ik kan mijn SEPA betaalbestand niet inlezen. 7.19 

o Mogelijk is uw bankrekeningnummer bij ons niet bekend. Deze moet in ons

systeem staan om de SEPA te kunnen gebruiken. Neemt u contact op met uw

contactpersoon / assistent.




