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Nmbrs Conversieweek
Inhoud

In vier dagen tijd zoveel mogelijk stroken van je oude 
pakket naar Nmbrs converteren? Daar is geen beter 
moment voor dan de Visma Nmbrs Conversieweek 2022 
van 3 t/m 6 oktober! In een ontspannen maar doelgerichte 
setting, zorgen we er samen voor dat jouw klantenbestand 
zo goed mogelijk wordt geconverteerd. 

Tijdens dit programma kun jij en een eventuele collega - 
dus maximaal 2 personen per organisatie - vier dagen bij 
ons op kantoor gebruik maken van alle benodigde 
resources. Samen met onze Nmbrs experts behandelen 
we direct al je vragen en gaat de conversie als een speer.
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Meld je aan voor de 
Conversieweek

Datum: 3 t/m 6 oktober
Kosten: €1250,- (per organisatie)

Aanmelding voor 1 september 2022: €1099,-

https://www.nmbrs.com/nl/conversieweek-2022
https://www.nmbrs.com/nl/conversieweek-2022
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Conversieweek 
programma
In vier dagen tijd leer je alle kneepjes van het vak inzake 
converteren. Aan het einde van de week ga je naar huis 
met een volledig ingericht en geoptimaliseerd Nmbrs 
systeem. We behandelen de master instellingen, alle 
imports, instellingen en output. Zo weet jij zeker dat alle 
stroken die je overzet, goed staan ingericht voor een 
soepele verwerking.



● 09.30 Warm welkom door onze collegaʼs
● 10:00 Introductie conversieweek door Nmbrs specialist
● 10:15 Opstellen plan van aanpak
● 13:00 Lunch
● 13:30 Inventarisatie & organiseren van de te importeren gegevens 
● 14:00 Inrichten van master instellingen
● 16:00 Einde (op tijd naar huis voor de file)
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Migreer je klantenbestand in vier dagen
Programma
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Maandag
Plan van aanpak & 
Inventarisatie

● 09.30 Vragen van de vorige dag bespreken
● 10:00 Import/inrichting eenvoudigere bedrijven
● 13:00 Lunch
● 13:30 Nabouwen/schaduwdraaien
● 16:00 Einde 

Dinsdag
Import & nabouwen

● 09.30 Vragen van de vorige dag bespreken
● 10:00 Voorbereiden special cases
● 13:00 Lunch
● 13:30 Import/inrichting special cases
● 16:00 Einde 

Woensdag
Import & speciale 
cases

● 09.30 Vragen van de vorige dag bespreken
● 10:00 Controle salarisstroken
● 13:00 Lunch
● 12:30 Finetunen
● 15:30 Afsluitende borrel
● 16:00 Einde 

Donderdag
Controles & 
afsluitende borrel



We zorgen er samen voor dat na vier dagen je gehele 
klantenbestand wordt geconverteerd van de oude 
software naar Nmbrs. Na afloop controleren we alle 
gegevens zodat je zeker bent van een soepele verloning.

Kosten: €1250,-* exclusief btw 

*Profiteer van korting door aan te melden voor 1 september 2022 (kosten: €1099,-)
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Meld je aan voor de 
Conversieweek

Profiteer van een korting bij aanmelding voor 1 september 2022
Meld jouw organisatie aan
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Converteer.
Leer. Profiteer.
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