
Quickstart Nmbrs 



1. Haal je Nmbrs API-token op
Om gebruik te kunnen maken van de koppeling tussen Nmbrs en InformerOnline, heb je 
een actief account bij Nmbrs nodig. Vervolgens kun je de koppeling instellen door  
onderstaande stappen te volgen.

Login bij Nmbrs en ga 
rechtsboven naar  
Gebruiker profiel

1 2
Ga naar het tabblad API token en klik op 

API-account activeren.

Klik nu nog een keer op API Token en vind je  
gebruikersnaam (email) en API-token.



2. Nmbrs activeren in de appstore
Nu je de API-token van Nmbrs hebt gemaakt kun je jouw salarisadministratie en  
boekhouding aan elkaar koppelen. Volg hiervoor onderstaande stappen. 

Ga in InformerOnline 
naar Instellingen en 

kies voor de Appstore.
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Selecteer de Nmbrs koppeling

3
Vul jouw Nmbrs  

gebruikersnaam en 
API-token in. 

Vervolgens kun je 
jouw bedrijf  
selecteren.

Het dagboek kun je op  
Memoriaal laten staan.



3. Check de categorieën
Zowel Nmbrs als InformerOnline maken gebruik van nummers voor bepaalde  
categorieën.  Voor een goede verwerking van de loonjournaalposten in de  
boekhouding is het belangrijk dat alle posten en nummers gelijk zijn.  
 
(Bij nieuwe InformerOnline administraties zouden de nummers en categorieën al goed moeten staan. Bij administraties van vóór 1 mei 
2017 is het mogelijk dat er nummers en categorieën moeten worden toegevoegd of aangepast in InformerOnline)

Ga in InformerOnline 
naar Instellingen --> 

Categorieën 

1

2

3
Check of je alle categorieën uit Nmbrs in je administratie kunt vinden. 
In Nmbrs kun je controleren welke categorieën worden gebruikt voor jouw bedrijf. 
Onderstaande categorieën zijn standaard. 

Nummer   Omschrijving        Type    Rekeningtype      V1       V2      V3

1700         Loonheffingen      Balans      Gewoon           2        24     248
  
1830         Res. en Opslag     Balans      Gewoon           2        24     249   
                 Vakantiegeld

2100         Netto loon           Balans       Gewoon           -          -         -

4000        Bruto loon           Kosten      Kosten             5        51      511

4010         Res. en Opslag    Kosten      Kosten             5        51      511
                  Vakantiegeld

4100         Sociale Lasten     Kosten      Kosten             5        51     512

Voor iedere categorie 
moet het volgende 
worden ingevuld:

Nummer, omschrijving,  
type, rekeningtype en 
de verdichtingniveaus.



4. Loonjournaal importeren
Als de koppeling tussen Nmbrs en InformerOnline is gemaakt kun je de  
loonjournaalposten van Nmbrs importeren in jouw boekhouding. 

Volg hiervoor onderstaande stappen.

Ga in InformerOnline 
naar Geavanceerd --> 

Memoriaal.

1
Klik op de knop.

2 3
Kies de periode  
waarvan je het  

loonjournaal wilt  
importen en klik op 



Wil je meer informatie over de koppeling?

Stuur dan een chat naar de helpdesk!


