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1. Inleiding 
Om uw systeem te kunnen koppelen met Pardon Salaris is het volgende nodig. 

- Uw personeels/salaris systeem moet de koppeling met Pardon Salaris ondersteunen. 

- U dient aan te geven bij uw leverancier dat u de koppeling met Pardon wil gebruiken. 

- U dient bij Pardon Consult aan te geven dat u de koppeling wil gebruiken. 

2. Koppeling vanuit Pims@all naar Pardon Salaris op het web 
 

NB Let er op dat u de laatste versie van PIMS@all  heeft. 

 

-  Ga in PIMS@all naar Systeem  > Instellingen > Opties  en kies  als proforma pakket Pardon. 
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- Voer nu onder Standaard locaties bij  "Webserver proforma pakket" de url voor Pardon in: 

https://www.pardonsalaris.nl 
 

NB Let  er op dat u  https  opgeeft en niet http!   

Er is dan contact met Pardon over een beveiligde verbinding. 

 

 
 

 

- Ga nu als laatste naar systeem>gebruiker>persoonlijke instellingen 
U moet daar accountnaam, gebruikersnaam en uw wachtwoord voor Pardon Salaris in Pims@all eenmalig opgeven. 
Vink aan “Gebruik maken van Pardon Salaris via internet”  
Geef op:  accountnaam voor Pardon Salaris,  gebruikernaam (uw emailadres) en wachtwoord 
 

 
 
Pims start nu automatisch Pardon Salaris op het web op het moment dat u  kiest voor naar Pardon gaan. 
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3. Koppeling  Persmaster voor de Overheid naar Pardon Salaris op het web 
Op het onderstaande scherm, te bereiken via Bestand – Instellingen PersMaster, is een blokje Pardon.  
Het aanvink vakje Koppeling staat “aan” als er inderdaad sprake is van een koppeling tussen PersMaster 
voor de Overheid en Pardon. U dient het aanvink vakje Webversie te activeren. Daarna bent u in de 
gelegenheid om uw accountnaam in te voeren.  
 

 
 
U dient vervolgens de gebruikergegevens welke u door Pardon Consult ter beschikking zijn gesteld in te 
voeren bij de betreffende gebruikers in PersMaster voor de Overheid.  
Deze gegevens kunt u invullen op het scherm Gebruiker. (alleen toegankelijk voor de applicatiebeheerder 
van het systeem). 
 

 
 
Op dit scherm staan twee velden geplaatst: 

- Gebruikersnaam Pardon 
- Wachtwoord Pardon 
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Beide velden zijn alleen zichtbaar wanneer de hierboven genoemde Accountnaam is ingevuld en 
vastgelegd. Het veld Gebruikersnaam Pardon is het veld “Uw e-mailadres” in het inlogscherm van Pardon 
Consult BV. Hier moet dan ook het emailadres worden gevuld. 
 
De gebruikersnaam Pardon moet uniek zijn. Deze kan niet bij andere gebruikers in PersMaster voor de 
Overheid worden gebruikt.  
 
Wanneer Pardon via PersMaster voor de Overheid wordt aangeroepen moeten de gegevens van de 
betreffende gebruiker zijn gevuld in het scherm Gebruiker. Is dit niet het geval dan kan geen aanroep 
plaatsvinden.  
 

4. Als de koppeling met Pardon Salaris niet werkt 
 
Neem svp contact op met de helpdesk van uw personeels/salarissysteem of met Pardon Consult 
(Email post@pardonconsult.nl of bel naar 0522-443368). 

mailto:post@pardonconsult.nl

