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1. Eerste keer aanmelden bij Pardon Salaris 

1.1. Wat ontvangt u van Pardon Consult? 

 -  Gebruikersnaam (= uw e-mailadres)  

   -  Wachtwoord  

 Er is naast een account altijd één werkgever aangemaakt. Daar over straks meer.    

 1. 2. Naar de website gaan    

Start uw webbrowser (bijv. Google chrome of InternetExplorer. Vervolgens gaat u naar onze site 

www.pardonconsult.nl.  

U ziet dan het volgende scherm: 

 

Bij inloggen op Pardon Salaris vult u uw emailadres in en het tijdelijke wachtwoord. U komt nu in het 

volgende scherm: 

 

Op dit scherm wijzigt u het wachtwoord in een eigen wachtwoord waarmee u in het vervolg kunt 

inloggen.  

http://www.pardonconsult.nl/


 
Tevens wordt u hier gevraagd een “controlevraag” te beantwoorden, zodat u zelf een nieuw 

wachtwoord kunt opvragen als u deze onverhoopt een keertje kwijkt bent. 

1.3. Voorwaarden gebruik Pardon Salaris 

Voordat u kunt beginnen dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden.  

 

Door op akkoord te klikken komt u in het programma. 

1.4. Het “Home-scherm” 

 

U ziet hier de accountnaam, de werkgever en de CAO. Pardon Salaris wordt standaard altijd 

uitgeleverd met één werkgever en één CAO. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Onderhoud van het account (alleen beheerder) 

2.1. Algemeen 

Meld u aan op Pardon Salaris met uw e-mailadres en wachtwoord: 

 

Klik rechts onderaan  op de knop “onderhoud”. U komt nu op het beheerscherm en ziet uw 

accountgegevens staan: 

 

Als u op de knop werkgevers klikt ziet u de “werkgeversgegevens”, als u op de knop “gebruikers” klikt 

ziet u de gebruikersgegevens  enz.. Klikt u op “terug”, dan komt u terug op het Homescherm. 

 

 

 



 
2.2. Aanpassen accountgegevens 

Klik weer op de knop account . Het enige dat u van een account kunt wijzigen is het adres.   U ziet 

naast naam etc.. ook max. aantal gebruikers, max. aantal werkgevers eventuele einddatum voor de 

account en de zogenaamde CAO pakketten. Een CAO pakket bevat één of meer CAO’s die u kunt 

gebruiken. Bij werkgevers instellen meer hierover.   Als het adres niet klopt klik dan op wijzig, pas het 

adres aan en klik op opslaan. 

Mocht er verder iets zijn dat niet klopt, neem dan contact op met Pardon Consult (telnr. 0522-443368). 

3. Werkgevers inbrengen en aanpassen 

Als u een licentie heeft voor meerdere werkgevers moet u deze zelf inbrengen.   Ga naar Home-

scherm, kies voor onderhoud, klik op werkgevers. Klik nu op de nieuw knop rechts onder of klik op 

een bestaande werkgever die u wilt aanpassen. 

 

3.1. Werkgever wijzigen of nieuwe inbrengen 

Om een werkgever te wijzigen klikt u op de werkgever die u wilt wijzigen. U komt nu in het volgende 

scherm 

 



 
U komt nu in het volgende scherm: 

 

Hier kunt u bijv. de adresgegevens wijzigen. Na het wijzigen kiest u voor opslaan. 

Als u een licentie heeft voor meerdere werkgevers kunt u overage werkgevers zelf inbrengen.   Ga naar 

Home-scherm, kies voor onderhoud, klik op werkgevers. Klik nu op de nieuw knop rechts onder (zie 

plaatje onder punt 3).  

 

 

De adresgegevens van de de eerste werkgever staan standaard gevuld. U hoeft alleen nog maar de 

naam in te vullen. De naam moet wel uniek zijn en niet dezelfde als de eerste opgegeven werkgever. 

Door de gegevens op te slaan, wordt de nieuwe werkgever in Pardon Salaris aangemaakt. 

 

 

 



 
3.3. CAO’s toevoegen 

Een CAO kunt u toevoegen door bij “standaardgegevens werkgever” uit de rechter lijst een CAO te 

kiezen en op de betreffende pijl te klikken. Dubbel klikken op de gekozen CAO doet hetzelfde. Voor het 

verwijderen van cao doet u het omgekeerde. 

 

4. Gebruikers inbrengen en aanpassen  

4.1. U heeft één gebruiker 

Als u als klant een licentie heeft voor één gebruiker dan bent u als gebruiker ook accountbeheerder 

van het account. U kunt dan geen gebruikers toevoegen. U kunt wel gegevens wijzigen. 

4.2. Wijzigen gebruikersgegevens 

Als account beheerder kunt u de gegevens van gebruiker(s) aanpassen.  Kies op het Home-scherm van 

Pardon Salaris voor onderhoud en klik op gebruikers.   U ziet een lijst met de gebruikers binnen uw 

account. Klik op de gebruiker die u wilt aanpassen. Kies voor wijzigen. 

Let er op dat uw als accountbeheerder wel uw gebruikersniveau op beheerder laat staan! . 

 



 
 

4.3. Gebruiker invoeren of aanpassen 

Ga naar Home-scherm Pardon Salaris, kies voor onderhoud en klik op gebruikers. U ziet een lijst met 

de gebruikers van uw account. Klik op nieuw of klik op een gebruiker in de lijst.   U komt in het 

volgende scherm. 

 

Gebruikersgegevens wijzigen 

 

Hier kunt u alle gegevens van een gebruiker wijzigen.  

 

 

 

 



 
Gebruiker toevoegen 

In dit scherm voert u alle gevraagde gegevens in. Hier bepaald u als accountbeheerder ook de rechten 

van de nieuwe gebruiker voor van Pardon Salaris. Kiest u voor gebruiker dan kan de gebruiker alleen 

berekeningen maken. Kiest u voor beheerder, dan kan de gebruiker ook alle accountgegevens 

wijzigen. 

 

4.4 Gebruiker is wachtwoord vergeten: wachtwoord resetten    

Als uw een licentie heeft voor maar één gebruiker dient u te bellen met Pardon Consult, telefoon 

0522-443368. Daar kan uw wachtwoord direct ”gereset” worden.   Als een gebruiker het wachtwoord 

vergeten is kan de accountbeheerder het wachtwoord resetten. Meld u aan als beheerder. Kies op het 

Home-scherm voor Onderhoud, daarna gebruikers en klik op de gebruiker in de lijst waarvan u het 

wachtwoord wil resetten. Zie knop rechtsonder.   Het systeem bepaalt het wachtwoord. Op het 

moment van schrijven is dat altijd “welkom”.  

 

 

 



 
4.5 Gebruiker kan zelf wachtwoord wijzigen 

 

 

 


