
Werknemersaccount aanmaken in Nmbrs 

 

U ontvangt een email om uw account te activeren. 

Het onderwerp van de email is: “SNP Adviseurs account (Employee Login) activeren” 

In de email klikken op: “Klik hier om uw SNP Adviseurs-account te bevestigen” 

Vervolgens opent een website waar u een door uzelf verzonnen wachtwoord dient in te voeren om 
daarna te klikken op “wachtwoord opslaan” 

 

Daarna dient u in te loggen met uw emailadres en het door u verzonnen wachtwoord 

 

 

Wellicht ziet u volgende melding: 

 

 



Alleen na de eerste keer inloggen dient het IP-adres waarmee u contact maakt met internet nog 
gekoppeld te worden aan uw Nmbrs account, u ontvangt hierover een mail met het onderwerp 
”Onbekende locatie (IP adres) bij inloggen SNP Adviseurs”. Klik op de link uit de mail om uw IP adres 
te koppelen aan uw Nmbrs account. 

In verband met de veiligheid van uw gegevens maken wij naast uw gebruikelijke emailadres en 
wachtwoord gebruik van een extra verificatie-stap, een viercijferige pincode. De pincode mag u zelf 
bedenken en dient u bij iedere login in te voeren. 

 

 

 

Verzin een pincode en klik op volgende. 

Er is ook een mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen doormiddel van een app op uw 
smartphone. Installeer hiervoor de app “Visma Nmbrs ESS” uit de Google Play Store of Apple App 
Store. De domeinnaam die u in de app in dient te voeren is: snpadviseurs.nmbrs.nl 
Vervolgens kunt u inloggen met uw gebruikelijk login gegevens. 

Indien er met terugwerkende kracht mutaties verwerkt zijn, zullen deze niet zichtbaar zijn op de 
loonstrook in de App, deze laat alleen de strook zien van betreffende periode. Om ook de correcties 
te kunnen zien dient u doormiddel van de internetbrowser van uw computer, tablet of telefoon in te 
loggen in het Salaris Online portaal op uw computer. Via de link snpadviseurs.nmbrs.nl komt u bij 
het portaal terecht waarna u kunt inloggen. 

 


