Aan de slag met ...
PMT Online voor werkgevers

Wat is PMT Online?
PMT Online biedt een actueel overzicht van al uw werknemers
die meedoen aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek.
Per werknemer kunt u gedetailleerde informatie opvragen over
het dienstverband zoals dat bij PMT bekend is. Verder kunt u
een historisch overzicht van uw combinota’s en de status van
doorgegeven wijzigingen inzien.
Ieder bedrijf heeft een hoofdgebruiker die collega’s binnen het
bedrijf of een administratiekantoor kan machtigen om gebruik
te maken van PMT Online. In deze brochure geven we u een
korte uitleg over PMT Online.
De startpagina van PMT Online
Via de link www.bpmtonline.nl komt u binnen op de homepage.
Hier kunt u inloggen, vindt u actuele informatie over diensten
en producten en kunt u zich registreren wanneer u nog geen
gebruik maakt van PMT Online.
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Wat u kunt doen...
PMT Online voor werkgevers

Accountinstellingen
Klik op dit symbool om uw account te beheren.
Als hoofdgebruiker legt u zelf uw persoonlijke gegevens vast en bepaalt u wie de nevengebruikers zijn
binnen uw bedrijf. Nevengebruikers mogen alleen de informatie bekijken waarvoor u ze toestemming
heeft gegeven.
Werknemers
Via deze menu-optie vraagt u een overzicht op van alle actuele of historische dienstverbanden bij uw
bedrijf zoals die bij PMT bekend zijn. U kunt dit overzicht downloaden in een Excel-bestand. U kunt
per werknemer meer gedetailleerde informatie inzien.
Facturen
Via deze optie vraagt u een overzicht op van uw combinota’s. U ziet welk bedrag uw bedrijf per periode heeft afgedragen. U kunt per periode een specificatie van het notabedrag inzien.
Verwerkings-Historie
Via deze optie kunt u de status van doorgegeven wijzigingen nakijken. Het overzicht gaat vier maanden terug.
Klanteninformatie
Heeft u een vraag en is het antwoord niet op PMT Online te vinden? Neem dan tijdens kantooruren
contact op met de afdeling Klanteninformatie. Onze servicemedewerker kijkt met u mee om samen
met u het probleem op te lossen.
Afdeling Klanteninformatie
+31 (0)88 007 98 11
Bereikbaar op werkdagen
tussen 08.00 – 17.30 uur
Maak vandaag nog gebruik van de voordelen van PMT Online
- Veilig, geen certificaten nodig
- Snel en gebruiksvriendelijk
- Overal toegankelijk
- Makkelijk navigeren
- Eenvoudig extra gebruikers toevoegen
- Ook toegankelijk voor administratiekantoren

