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ORGANISATIE

DE SALARISADMINISTRATIE
LOOPT SOEPEL DANKZIJ DE
BACK-UP VAN INCOMME

Hoofdkantoor
Apeldoorn, Nederland
Branche
Accountancy
Producten en diensten
Accountancy, belasting-en
bedrijfsadvies
Medewerkers
10 (oktober 2021)
Website
www.robbers.nu

Robbers is een accountants- en belastingadvieskantoor dat
jaarrekeningen, belastingaangiftes en adviesdiensten verzorgt voor
een breed scala aan klanten, Mkb’ers uit vrijwel elke denkbare
sector. Het kantoor in Apeldoorn telt 10 medewerkers, onder wie
eigenaar Peter Robbers en zijn zoon Lennaert Robbers.
Tot begin 2020 had het kantoor ook een medewerker voor de
salarisadministratie in dienst.
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DOELSTELLINGEN

ZELF WERKEN MET
NMBRS® MET BACK-UP
VAN EEN SPECIALIST

“VOOR MIJ IS HET BELANGRIJK DAT IK ER
GOED MEE KAN WERKEN, NIET DAT IK
HET SYSTEEM DOOR-EN-DOOR KEN.”
In 2019 ging Robbers over naar Nmbrs®, de online salarisapplicatie
die het accountants makkelijk maakt om de verloning te doen.
De salarisadministrateur werkte met het programma, maar werd
plotseling ziek. Lennaert Robbers, die eigenlijk fiscalist is, nam haar
taak over.
Hij had kennisgemaakt met Nmbrs® tijdens het implementatieproces,
maar er nog nooit mee gewerkt. “Ik heb dus behoefte aan
ondersteuning op het moment dat ik dingen tegenkom waar ik nog niet
bekend mee ben. Aan iemand die alles van het systeem weet en dingen
voor me kan oplossen. Het is niet mijn ambitie om alles te weten over
de software, ik moet er gewoon goed mee kunnen werken.”
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OPLOSSING

ALTIJD IEMAND ACHTER
DE HAND DIE KAN HELPEN
Die ondersteuning vond Robbers bij Incomme. “Normaal gesproken
overleg je met collega’s als je iets niet weet, maar intern heb ik
niemand die me wijzer kan maken. Gelukkig vonden we Incomme
online. Als ik iets tegenkom waar ik nog niet eerder mee te maken
heb gehad, dan bel ik ze. Zij kunnen inloggen bij ons zodat ze
kunnen meekijken en het meteen kunnen oplossen. Ik hoef niet
alsnog zelf aan de slag, zij regelen het zodat ik meteen verder kan
met mijn werk.”
Toen Lennaert met vakantie ging kwam de continuïteit in het
geding. Ook daar had Incomme een oplossing voor. “Als ik er niet
ben, sturen zij iemand die de salarisverwerking van mij overneemt.”

“IK HOEF NIET ALSNOG
ZELF AAN DE SLAG,
INCOMME REGELT
HET ZODAT IK METEEN
VERDER KAN.”
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TRANSFORMATIE

HET GEMAK VAN SOFTWARE
EN EXTERNE EXPERTS

“DE SALARISADMINISTRATIE DOEN WE NU
GEMAKKELIJK ZELF MET ONDERSTEUNING
VAN DE SPECIALISTEN VAN INCOMME.”

Omdat bij Robbers de salarisverwerking geen hoofdtaak is, is
de salarisadministrateur (nog) niet vervangen. Lennaert neemt
die taak nog altijd waar. Dat kan dankzij het gemak van Nmbrs®,
de automatiseringsoplossing die hem veel werk uit handen
neemt. Met de externe back-up van Incomme heeft hij altijd de
beschikking over specialistische kennis over het programma en
hulp bij praktische problemen. Een invaller neemt de verloning
van hem over op het moment dat dat nodig is.
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VOORDELEN

VRAAGSTUKKEN
SNEL OPGELOST
“Onze klanten vertrouwen erop dat wij hun salarisverwerking op tijd
doen. Voor ons is het daarom belangrijk dat we dat kunnen doen
zonder al te veel hindernissen. Als die er wel zijn, lost Incomme ze
op. Het grote voordeel boven een helpdesk: Incomme regelt het
gewoon zodat ik gelijk weer verder kan. Ik hoef geen instructies op
te volgen. Even een telefoontje en ik kan weer door. Zo hoef ik niet
zelf het wiel niet uit te vinden, daar heb ik de tijd niet voor”, zegt
Lennaert Robbers.

De voordelen van Nmbrs®

De voordelen van Incomme

• Gebruiksgemak;

• Regelen het gewoon;

• Cao- en salaristabellen zitten erin;

• Denken met je mee;

•	Gebouwd en onderhouden door

• Nemen werk uit handen;

• Betrouwbaar;

• Aardige mensen;

salarisadministrateurs;

• Goede expertise;

• Goed over nagedacht;

• Back-up beschikbaar;

• Beste pakket dat er beschikbaar is.

• Het is ze nooit te veel.

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER UW
PERSONEELS- OF SALARISSYSTEEM?
Neem dan contact met ons op support@incomme.nl
of ga naar www.incomme.nl
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