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Beste medewerker, 
 
Uw werkgever maakt gebruik van Visma Nmbrs voor de salarisverwerking. U krijgt toegang tot het systeem om de 
salarisdocumenten (loonstrook en jaaropgaven) te kunnen inzien en te downloaden. 
 
Hierbij ontvangt u een korte omschrijving van het inloggen en gebruik van Visma Nmbrs. 
 
Mail met uitnodiging 
U ontvangt een mail met daarin een link om uw account te bevestigen en een wachtwoord in te stellen. Vervolgens kunt u 
inloggen waarna u uw loonstroken ziet. Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen: 

 Minimale lengte van 15 tekens 
 Moet tenminste één hoofdletter bevatten 
 Moet tenminste één kleine letter bevatten 
 Moet tenminste één cijfers bevatten 
 Moet tenminste één speciaal karakter bevatten 
 Mag geen algemeen wachtwoord zijn 
 Mag niet het woord 'Nmbrs' of 'Visma' bevatten 

 
Menu Loonstroken per periode 
Na het inloggen ziet u de loonstroken per periode. Door  
op de betreffende periode te klikken krijgt u de voor u  
klaargezette loonstrook in beeld. Vervolgens kunt u er voor  
kiezen om te downloaden en op te slaan. Na het einde 
van het jaar of aan het einde van uw dienstverband wordt 
de jaaropgave ook zichtbaar. Zodra er een nieuwe loonstrook  
voor u klaar staat ontvangt u een e-mail. 
 
 
Ander IP adres? 
Als u voor het eerst inlogt wordt uw gebruikersnaam gekoppeld aan uw IP adres (computeradres). Wanneer u via een andere 
computer (netwerk) inlogt kan het zijn dat u, om beveiligingsredenen, eerst moet bevestigen dat u inderdaad via een andere 
computer inlogt. Hiervoor wordt op dat moment een mail naar uw eigen gebruikersnaam gezonden.  
 
 
Visma Nmbrs ESS app 
U kunt na het activeren van het account ook de  
Visma Nmbrs ESS downloaden.  
Met deze App kunt u met uw gebruikersnaam en  
pincode ook uw loonstroken inzien en verlof aanvragen.  
De domeinnaam die u bij het eerste gebruik moet instellen 
is inloggen.nmbrs.nl  
 


