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Opmerkingen vooraf. 
- Pardon Budget  sluit u af door te klikken op de rode knop rechts boven. 
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- Als u voor de eerste keer gaat werken met Pardon Budget heeft u alleen de Tab Home.  

Het Home scherm is vrijwel leeg. U ziet meer Tabs verschijnen als u een organisatie en een begroting 

heeft aangemaakt. 

 

- Als u voor de eerste keer met Pardon Budget werkt raden we u aan met de hand een kleine import 

spreadsheet met een paar personen er in te maken.  

 

- Experimenteer de eerste keer wat om gevoel voor Pardon Budget te krijgen.  

U kunt altijd makkelijk opnieuw beginnen en/of zaken aanpassen. 

 

1. De vijf stappen 

1.1. Spreadsheet maken 

Pardon Budget moet u vullen met een import spreadsheet. 

Log in op Pardon Budget en ga naar het Home scherm van Pardon Budget.  

De regel "Klik hier om een leeg import excelsheet te downloaden" vindt u links boven. 

 

 
 

U krijgt een bestand PBImport.xsl .  

In deze excel spreadsheet is duidelijk aangeven welke gegevens er kunnen worden gebruikt. 

Per regel een werknemer. Verplichte gegevens per werknemer zijn: 

- afdelingscode   

- naam afdeling,  

- personeelsnummer 

- werktijdfactor 

- schaal gegevens óf voltijdsalaris 

 

Advies: vul de eerste keer de spreadsheet  voor een paar regels met de hand.  

1.2. Organisatie maken in Budget 

De organisatie in Budget  wordt aangemaakt op basis van uw Pardon Salaris account. 

Een organisatie heeft zijn eigen instellingen. 

 

Klik op de Home scherm Tab van Pardon Budget en dan op "maak nieuwe organisatie" (zie links 

boven). 

 

 
We raden u aan de organisatie altijd een naam te geven met het jaar er in.  

U kiest een werkgever en daarbij de standaard cao en salaristabel. 

 

De instellingen uit Pardon Salaris die op moment van aanmaak van de organisatie in Pardon Salaris 

staan worden naar Budget gekopieerd. 

 

Vergeet niet op "opslaan" te klikken! 

http://stage.pardonbudget.nl/data/PBImport.xls
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1.3. Begroting aanmaken 

U heeft onder tussen wat meer op u Home scherm staan. 

U klikt nu op de knop op het Home scherm "maak nieuwe begroting". 

 

 
 

Belangrijk aan een begroting zijn start jaar en maand en wat heet de "reken modus". 

De reken modus bepaalt of de reserveringen elke maand worden berekend of alleen op de 

uitbetaalmomenten.  

 

Als u aan het budgetteren bent met Pardon Budget dan heeft de tweede methode natuurlijk de 

voorkeur omdat die dichter bij de betalingswerkelijkheid zal liggen. 

 

De invoer van de begroting  kan een spreadsheet zijn maar u kunt ook de gegevens van een 

bestaande begroting in Pardon Budget overnemen.  

Als er al begrotingen zijn kunt u de invoergegevens hiervan overnemen. 

 

Als laatste kunt u hier te verwachten cao wijzigingen voor deze begroting vastleggen. 

 

1.4. Inlezen excelsheet (Tab Importeeer excelsheet) 

Belangrijk bij het inlezen van een excelsheet met medewerkergegevens is de Peildatum. 

De gegevens in de excelsheet gelden op een bepaalde datum bijvoorbeeld per 4 februari van het 

lopende jaar.  Stel dat iemand een periodiek heeft in de maand maart dan zal de excelsheet die op 

peildatum  4 maart is aangemaakt voor deze persoon een ander voltijd salaris hebben. 

 

De peildatum zal vaak de query datum zijn. 

 

Na het inlezen kan het zijn dat er "importmeldingen"  (signalen) zijn over de aangeboden spreadsheet. 

Klik op de link om de meldingen te bekijken.  

U ziet deze meldingen ook terug als u op het mutatiescherm staat van de betreffende werknemer(s). 

 

Het kan ook zijn de spreadsheet geheel wordt afgekeurd door Pardon Budget. 

U ziet op het scherm welke regels van de spreadsheet bepaalde fouten bevatten. 

1.5. Begroting berekenen en uitvoer (Tab Uitvoer) 

Klik op de Tab uitvoer. Klik op de knop bereken. 

Als het rekenen klaar is kunt u de uitvoer bekijken als pdf en spreadsheet. 
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2. Bijlagen 
 

2.1.  Importmeldingen bekijken 

 

2.1.1. Lijst van import meldingen (Tab Importeer Excel Sheet) 

Als er importmeldingen zijn vindt u een mededeling en een link die op de Tab Importeer Excelsheet. 

Als er geen importmeldingen zin ziet niks. 

 

2.1.2. Import melding bij werknemer (Tab Werknemers) 

Als er na het inlezen van de spreadsheet importmeldingen waren kunt u die ook op het werknemer 

scherm bekijken. 

Ga naar de werknemers Tab.  

Klik op de afdeling en daarna op de werknemer waar een importmelding over is. 

Links onder ziet u de knop "import meldingen". 

 

NB Als er geen import meldingen zijn voor een werknemer ziet u ook niet de knop! 

 

2.2. Afdelingsstructuur maken (Tab Afdelingen) 

U kunt als u dat wilt  uw afdelingstructuur  in Pardon Budget vastleggen. 

Zolang u dezelfde namen en afdelingscodes blijft gebruiken in uw spreadsheets hoeft u dat niet steeds 

opnieuw te doen. 

 

Zo gauw als u links ergens op klikt activeert u de knoppen die van toepassing zijn. 
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2.3. Muteren gegevens van een werknemer (Tab werknemers) 

Klik op de Tab werknemers. 

U ziet links de afdelingen en rechts een lijst met werknemers van de aan geklikte afdeling. 

Klik op de afdeling die u wilt bekijken 

Klik de werknemer aan en daarna op wijzig werknemer. 

 

 
 

Tips: 

-  U de werknemer van een afdeling op het scherm sorteren door op de headers van de kolommen te 

klikken. Als u bijvoorbeeld op achternaam klikt wordt er gesorteerd op achternaam. 

-  Als u een afdeling heeft met heel veel werknemers kunt u de groep kleiner maken door in één van 

de selectie velden een criterium te tippen 

 

2.4. Cao en salaristabel van een afdeling aanpassen (Tab werknemers) 

Als in uw import excel sheet meerdere cao's voorkwamen en deze groepen werknemers zitten in 

aparte afdelingen dan kunt u in één keer cao en salaristabel veranderen van zo'n groep werknemers. 

Ga naar de werknemers Tab, kies de afdeling waar u de cao en salaristabel van wilt aanpassen en kik 

op de knop "wijzig cao en afdeling".  

 

2.5. Invoeren vacatures (Import sheet en Tab werknemers) 

Er zijn twee methodes om vacatures in Pardon Budget te zetten. 

 

(1) U kunt ze in de import spreadsheet zetten. 

In de kolom "personeelsnummer" zet u dan ipv een personeelsnummer het woord: vacature.  

Als er meerdere vacatures zijn zal Pardon Budget ze nummeren. 

 

(2) U kunt ze invoeren via de werknemers Tab. 

Klik  daar op "nieuwe werknemer". 
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Kies voor type medewerker "vacature"   en zet het aantal goed.  Aantal hoeft niet een geheel getal te 

zijn! 

-  Het is handig om in de achternaam een omschrijving van de vacature(s) op te nemen. 

-  Gebruik eventueel  "datum in dienst" om de kosten vanaf een bepaald moment in het begrotingsjaar 

te laten meetellen. 

 

Let op:  (aantal x deeltijdfactor)  is het totale aantal FTE's van de vacature 

 

 
 

2.6. Invoeren formatie (Tab werknemers) 

U kunt Pardon Budget ook gebruiken om een formatieschema in te zetten 

Dit gaat net zoals vacatures in Pardon Budget zetten. 

 

2.7.  Bestaande Afdelingsstructuur in nieuwe begroting gebruiken 

Stel u wilt een tweede begroting maken met dezelfde afdelingstructuur maar nieuwe gegevens vwb de 

werknemers. 

- Maak een nieuwe begroting aan, 

- Neem de gegevens over van de bestaande begroting met de afdelingsstructuur die u wilt gebruiken, 

- Lees de spreadsheet met de nieuwe werknemer gegevens in. 

 

2.8. Met aangepaste instellingen rekenen 

U kunt de instellingen van een organisatie muteren.  De instellingen zijn uit Pardon Salaris gekopieerd 

op het moment van het aanmaken van de organisatie. De instellingen staan vanaf dat moment geheel 

los van Pardon Salaris. 

Klik op de Tab van de organisatie en dan op de tab instellingen. 

Als u instellingen van een organisatie aanpast gelden deze aangepaste instellingen voor alle 

begrotingen die aan deze organisatie hangen. 

 

Het kan handig zijn in bepaalde situaties een nieuwe organisatie maken.  

U krijgt dan vanuit Pardon de instellingsgegevens zo als die op dat moment zijn. 

Maak in deze nieuwe organisatie begrotingen aan en neem dan steeds de gegevens van de bestaande 

begrotingen over die u met andere instellingen wilt doorreken over. 

 

U kunt op deze manier een begroting met een andere set instellingen doorrekenen. 
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2.9.  Bekijken gemuteerde instellingen 

Pardon Budget laat zien dat er instellingen gemuteerd zijn van een organisatie en  

wijst u er op dat er opnieuw moet worden gerekend. 

 

U kunt de situatie op het Home scherm bekijken. 

Zie het plaatje hier onder.  

 

 
U ziet ook op het Home scherm dat de begroting hier om 11:10 de laatste keer is doorgerekend en de 

instellingen om 11:12 uur zijn gewijzigd.  

Klik op gewijzigd voor een overzicht van de mutaties op de instellingen. 

U komt in de Tab  "Instellingen mutaties" 

 

 
 

Let op: U moet de begroting opnieuw laten berekenen met deze nieuwe instellingen. 

 

2.10. Opnieuw doorrekenen van een begroting 

Klik op de Tab met de naam van de begroting en klik dan op de Tab Uitvoer. 

U ziet daar de link  bereken alles opnieuw. Klik daarop zodat alles opnieuw berekend kan worden. 

 

 

2.11. Speciale Budget instellingen 

Onder de Tab instellingen van een organisatie vindt u naast de u uit Pardon Salaris bekende 

instellingen zoals die voor werkgever  en cao ook Budget Instellingen. 

Kies voor het Niveau Budget. 
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Het gaat hier op het moment van schrijven om drie standaard instellingen  voor de pensioengevende 

toelage. 

U kunt vast daar vastleggen of een pensioengevende toelage grondslag is voor vakantietoelage, eju of 

levensloopvergoeding. 

 

2.12. Afsluiten van een begroting  

Als u klaar bent met een begroting is het goed deze af te sluiten zie het Home scherm. 

U kunt dan niet per ongeluk zaken veranderen. 

NB U kunt  een begroting alleen afsluiten als die is doorgerekend. 

 

 
 

U kunt altijd de invoergegevens van een afgesloten begroting overnemen in een nieuwe begroting en 

er dan weer nieuwe berekeningen maken. 

 

2.13. Beheer gebruikers 

De beheerder van de Pardon Budget kan gebruikers aanmaken en bestaande Pardon Salaris 

gebruikers recht geven ook Pardon Budget te gebruiken. 

Als u beheerder  bent heeft u op het Home scherm een knop gebruikersbeheer. 

 

 
 

  

De beheerder kan: 

- nieuwe gebruiker aanmaken 

- bestaande Pardon Salaris gebruiker recht geven ook Pardon Budget te gebruiken 

- bepalen of een andere gebruiker ook beheerder is 

- resetten van het wachtwoord als iemand het wachtwoord is vergeten 

- als er sprake is van meer organisaties kan de beheerder vastleggen of een gebruiker recht heeft een 

organisatie te zien of niet 
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Klik op een gebruiker of maak een nieuwe gebruiker aan in het Gebruikersbeheer scherm en het wijst 

zich eigenlijk van zelf. 

 

 

2.14. Afsluiten van het begrotingsjaar 

Pardon Consult sluit aan het eind van een jaar altijd alle organisaties af. U kunt dan geen nieuwe 

begroting meer aanmaken voor die organisatie en u kunt bestaande begroting niet meer aanpassen of 

herberekenen. 

Op deze manier voorkomen we dat u per ongeluk begrotingen aanpast en herberekend van een 

afgesloten jaar.  

U kunt uiteraard de resultaten van de berekeningen bekijken als pdf of excelsheet. 

 

2.15. Nieuw begrotingsjaar beginnen 

- Maak een nieuwe organisatie aan. U heeft dan de laatste stand van zaken van de instellingen van 

Pardon. 

- Maak een nieuwe begroting aan. U kunt een kopie van de invoer van een bestaande begroting 

nemen of u kunt een nieuwe excel sheet aanmaken en inlezen. 

- Als u een afdelingstructuur wil behouden van het voorgaande jaar maak dan eerst een kopie van de 

invoer van die begroting van vorig jaar en lees daarna de eventueel nieuwe excelsheet in. 

 


