
Beste Salarisfactory klant, 
 
Sinds kort krijgt u via de bedrijfslogin een kopje "Marketplace" met daarin – naast No Pay – Nmbrs Hire te zien. Dit is een dienst vanuit Nmbrs, vragen en support 
zullen dus ook direct via Nmbrs verlopen en niet via Salarisfactory. Onderstaand zullen wij in het kort uitleggen wat Nmbrs Hire inhoudt. 

Waar is het voor? 

Nmbrs Hire is een Application Tracking System dat uw wervings- en selectiebehoeften kent. Nmbrs Hire biedt een gestroomlijnde workflow voor al uw recruitment-
activiteiten. U heeft een helder overzicht van de voortgang van elke kandidaat, en kan de status eenvoudig aanpassen. Uiteraard worden nieuwe medewerkers met 
een druk op de knop toegevoegd aan Visma Nmbrs, klaar voor de onboarding! Nmbrs Hire is al beschikbaar vanaf €49,- per maand. Bezoek de Nmbrs Marketplace 
om te zien welk pakket het beste past bij uw bedrijf. 

Hoe te activeren: 

Het abonnement kunt u activeren in de marketplace op de pagina van Nmbrs Hire. 

 



Nadat U op activeer je abonnement heeft geklikt, krijgt u in de eerste stap de optie om het aantal vacatures op te geven.  

 

In de tweede stap geeft u vervolgens de factureringsgegevens op. 



 

In de derde stap krijgt u een overzicht van de eerder opgegeven gegevens. Waarna u vervolgens de aanvraag verzend.  



 

  

Na het verzenden van de aanvraag zal er een pop-up worden getoond dat de aanschaf succesvol is.  



 

Na de aanschaf is het nog van belang om de juiste toegang te verlenen zodat de verbinding tussen Nmbrs Hire en uw Nmbrs omgeving gelegd kan worden.  



 

Hiervoor dient u in te loggen met uw Nmbrs account.  



 

  

Waarna vervolgens wordt getoond welke data tussen de twee platformen worden uitgewisseld.  

  



 

  

Nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven wordt onderstaand scherm getoond. De Nmbrs Hire omgeving wordt gereed gemaakt en binnen enkele minuten 
ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail wordt ook uitgelegd hoe u direct met Nmbrs Hire aan de slag kan gaan. Dit implementatieplan beschrijft hoe 
de omgeving in zes stappen ingericht kan worden. 

 



  

Met vriendelijke groet, 

Salarisfactory 

 


