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Nmbrs à la Carte
Menu 02 Personeel

Het menu 02 – Personeel is opnieuw ingedeeld en er zijn vier nieuwe analyses toegevoegd.

Nieuwe analyses
25 Actueel contract
Toont de actuele contractinformatie (contract, werktijd en salariëring)
voor werknemers.
26 Alle contracten
Toont alle contracten voor de werknemers.
28 Ketenregeling
Toont het aantal contracten van bepaalde tijd voor de werknemers.
29 Salarisverloop op periode basis
Toont het stamsalaris in periode 1 van het jaar en de (eventuele) wijzigingen gedurende het
jaar op periodebasis.
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Overige Nieuwe analyses in à la Carte

42 Analyse LIV o.b.v. loonberekening
Gelijk analyse 41 wordt met deze analyse de LIV in kaart gebracht, maar in tegenstelling tot
analyse 41 worden hier de gegevens gebruikt vanuit de loonresultaten (salarisberekening).
Hiermee bent u eerder in staat, op basis van de meest actuele gegevens, de LIV in kaart te
brengen.
57 Controle minimum loon
Voor opgegeven jaar en periode wordt het uitbetaalde bruto loon (lc 1000) plus het
uitbetaalde ziekengeld vergeleken met het van toepassing zijnde minimumloon op basis
van het parttime percentage. Indien het parttime percentage niet is gevuld wordt dit
berekend op basis van de verloonde uren gewerkt plus uren ziek.
58 Grondslag en premie voor brancheregelingen
Voor het opgegeven jaar en looncode wordt voor de werknemers per periode de grondslag
en de premie getoond, als ook het aantal werknemers waarvoor premie is berekend in de
periode. Deze analyse is o.a. ter ondersteuning van de PAWW regeling.
72 Analyse 60 maanden termijn*
Deze analyse laat de auto’s zien waarvoor de 60 maanden termijn is verstreken of verstrijkt
binnen het opgeven aantal weken. Hierbij worden de auto’s getoond waarvoor de ‘Datum 1e
tenaamstelling’ ligt op of na 1-7-2012.
Voor de toetsing van de 60 maanden termijn wordt afhankelijk van de ‘Datum 1e toelating’
de ‘Datum 1e tenaamstelling’ gebruikt of de ‘Datum 1e toelating’.
Regel hierbij is:
Indien de ‘Datum 1e toelating’ ligt voor 1-1-2017 dan wordt ‘Datum 1e tenaamstelling’
gebruikt en anders de ‘Datum 1e toelating’.
*) De ‘Datum 1e toelating’ en ‘Datum 1e tenaamstelling’ komen niet uit Nmbrs maar zijn
opgehaald bij het RDW.

GearSoft ©

november 2018

Releasenotes GearSoft-Data-Analyse Nmbrs

1.3

Versie 1.3

Gewijzigde analyses in à la Carte

21 Werknemer algemeen
Verwijderd: Begin- en einddatum contract
22 Werknemer contract
Verwijderd: Ingangsdatum
Toegevoegd:
- Parttime salaris
- Begin en einddatum contract
- Soort contract
- Soort dienstverband
- Type contract
31 Werknemer fiscaal algemeen
De velden kleur tabel en tijdvak tabel zijn toegevoegd.
41 en 42 Analyse LIV en LKV o.b.v. loonaangifte / loonberekening
Werknemers met hetzelfde bsn-nummer worden samengeteld in een regel.
71 Overzicht auto’s
Toegevoegd:
- Datum 1e toelating*
- Datum 1e tenaamstelling*
*) De ‘Datum 1e toelating’ en ‘Datum 1e tenaamstelling’ komen niet uit Nmbrs maar zijn
opgehaald bij het RDW.
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2. Nmbrs Zelfbediening
2.1 Filters
De filtervelden bovenin het overzicht met velden, voor de verschillende gegevensgroepen
zijn uitgebreid.
Dataset Stamgegevens

Dataset Periodegegevens en Loonaangifte

Hiermee wordt het gemakkelijker analyses te maken over een selectief deel van de
beschikbare werkgevers.
2.2 Nieuwe velden
Tabel
Werknemer Fiscaal
Werknemer Fiscaal

Veld
Kleur tabel
Tijdvak tabel

Beschrijving
Tabelkleur (wit, groen)
Maand, 4-weken, dag

Werknemer Lease
Werknemer Lease

Datum toelating*
Datum tenaamstelling*

Datum 1e toelating
Datum 1e tenaamstelling

*) Deze informatie komt niet uit Nmbrs, maar wordt opgehaald bij het RDW
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