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1 Koppeling Nmbrs 
In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw Nmbrs 

salarissoftwarepakket en e-Boekhouden.nl. 

1.1 Welke gegevens worden er uitgewisseld? 

Met de Nmbrs koppeling verbindt u uw Nmbrs salarispakket met e-Boekhouden.nl. De 

koppeling controleert dagelijks of er een loonjournaalpost klaar staat of is gewijzigd in het 

salarispakket. Indien dat zo is, wordt deze loonjournaalpost automatisch gesynchroniseerd 

met uw online boekhouding. 

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, heeft u een abonnement op e-Boekhouden.nl 

en een Nmbrs-account nodig. 
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Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

1.2 Hoe activeer ik de koppeling? 

• Log in op uw Nmbrs-account en ga rechts boven in het scherm naar Gebruiker Profiel 

en klik in dit scherm op het tabblad API-token. Kopieer de code. 

• Log in op e-Boekhouden.nl en navigeer via het menu naar Beheer > Inrichting > 

Instellingen > Nmbrs. Kies hier voor Toevoegen. 

• Vul uw Gebruikersnaam (e-mailadres dat bij Nmbrs bekend is) en de API token in. 

• Selecteer uw Bedrijf en Jaartal en Periode vanaf wanneer de koppeling de 

loonjournaalposten dient te synchroniseren. Klik op het vinkje Actief en kies voor 

Volgende.  

 

• De koppeling is nu actief en controleert dagelijks of er loonjournaalposten klaar staan 

om te synchroniseren. 

• Om de synchronisatie te laten slagen dienen de  looncodes in Nmbrs overeen te 

komen met grootboekrekeningen in e-Boekhouden.nl
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Heeft u nog geen e-Boekhouden.nl account? 

Ga naar de website en sluit een gratis proefaccount af! 

Veel gestelde vragen 

1.2.1 Zijn er kosten verbonden aan de koppeling?  

Nee, de koppeling is ontwikkeld door e-Boekhouden.nl en u kunt de koppeling geheel kosteloos 

gebruiken.  

1.2.2 Hoe vaak worden de loonjournaalposten gesynchroniseerd met Nmbrs? 

Dagelijks worden alle loonjournaalposten automatisch gesynchroniseerd. De koppeling 

synchroniseert de loonjournaalposten vanaf het jaartal + periode die u heeft ingesteld in  

e-Boekhouden.nl onder:  Beheer > Inrichting > Instellingen > Nmbrs. Indien u een wijziging 

in een loonjournaalpost maakt dan wordt deze wijziging gesynchroniseerd met  

e-Boekhouden.nl. 

Let op! Indien een periode in e-Boekhouden.nl is afgesloten, wordt deze periode niet meer 

gesynchroniseerd. 

1.2.3 Hoe los ik foutmelding 1002 op? 

Verschijnt de foutmelding: ‘Service was unable to process request ----> 1002: Unauthorized 

access’? Deze lost u op door API call (Journals_GetByRunCompany_v2) te activeren. 

 

Deze API call is in Oktober 2020 toegevoegd  aan de user templates. Daarom staat deze call in 

veel API user templates nog niet op 'Actief'.  
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1.2.4 Hoe kan ik de koppeling ongedaan maken? 

Log in op uw e-Boekhouden.nl-account en navigeer naar: Beheer > Inrichtingen > Instellingen 

> Nmbrs. Kies voor het kruisje vooraan de koppeling. De koppeling is nu verwijderd. 

1.2.5 Kan ik meerdere runs per periode doorzetten met de Nmbrs-koppeling? 

Dat is mogelijk. Het is dan wel van belang dat je de optie Gebruik Boekstuk hebt geactiveerd 

in het beheer van je administratie. Ga hiervoor naar Beheer > Instellingen > Functies aan/uit 

zetten > Boekstuk. 

1.3 Hulp nodig? 

Heeft u vragen over het implementeren van de koppeling? Neem dan contact met ons op per 

telefoon op 088 – 6500 200 of via support@e-Boekhouden.nl  
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