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1 SBR Direct
1.1

Inleiding

SBR Direct (sbrdirect.nl) is het online aanleverportaal van SBR Nexus. Dit portaal is primair
bedoeld om ondernemers de mogelijkheid te bieden om kredietrapportages in te sturen naar de
aangesloten banken. De ondernemer is verplicht om een intermediair uit te nodigen om de
kredietrapportage in te vullen. Het is als ondernemer niet mogelijk om zelf rapportages in te vullen
of te wijzigen. De rapportages en schermen in SBR Direct zijn gebaseerd op de meest recente
Bankentaxonomie van SBR Nexus.

1.2

Aanmelden via aansluitportaal is niet nodig

Om SBR Direct te gebruiken is het niet nodig om je te registreren via het aansluitportaal van SBR
Nexus. Kijk voor meer informatie op https://sbrnexus.nl/sbr-direct.
1.3

PKIoverheid-certificaat

Om SBR Direct te kunnen gebruiken als intermediair heb je een PKIoverheid-certificaat nodig.
Wanneer je je registreert in SBR Direct als intermediair, zal de webpagina automatisch het
publieke deel van je PKIoverheid-certificaat opzoeken in je webbrowser. Zonder dit certificaat kun
je de webpagina niet openen en de registratie niet voltooien. Zorg er dus altijd eerst voor dat je het
PKIoverheid-certificaat in je browser hebt geïnstalleerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het PKIoverheid-certificaat en installatie-instructies
in de handleiding.
Download: Handleiding PKIoverheid-certificaat (versie 1.2, maart 2019)
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2 Intermediair
2.1

Invitatiecode

Als intermediair kun je niet zonder de uitnodiging van een ondernemer registreren op SBR Direct.
Dat betekent dat de ondernemer zich eerst moet registreren in SBR Direct. Vervolgens moet de
ondernemer de naam en het e-mailadres van zijn intermediair invullen. Er wordt automatisch het
volgende e-mailbericht aan de intermediair, met invitatiecode, gegenereerd vanuit SBR Direct.

2.2
Ã
Ã

Registratie
Ga naar: https://www.sbrdirect.nl.
Klik op: 'Ik ben een intermediair'.
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Ã

Je ontvangt een melding dat je PKIoverheid-certificaat moet zijn geïnstalleerd. Dat is als
intermediair noodzakelijk om SBR Direct te kunnen gebruiken. Meer informatie over het
PKIoverheid-certificaat lees je in de handleiding PKIoverheid-certificaat.
KIik op: 'Ga verder'.

Ã

Klik op: 'Registreren'.

Ã

Vul de invitatiecode in. Deze heb je per e-mail ontvangen van de ondernemer. Zie 2.1.

Ã
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Ã
Ã

Ã

Scroll naar beneden en vul de gevraagde gegevens in.
Klik op: 'Registreren'.

Je ontvangt een e-mail met een bevestiging van de registratie. Je kunt direct inloggen (zie 2.3.)
of op een later moment, selecteer 'Ik ben een intermediair' en 'Inloggen'.
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2.3

Inloggen

Ã

Login met je e-mailadres en wachtwoord en klik op: 'Inloggen'.

Ã

Je ontvangt een melding dat je PKIoverheid-certificaat moet zijn geïnstalleerd.
Klik op: 'Ga verder'.

Ã

2.4
Ã
Ã

Voorbereiden rapportage
Als je bent ingelogd zie je de klant(en) waarvoor je de uitnodiging hebt geaccepteerd.
Klik op de naam van de klant waarvoor je de rapportage wilt openen.
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Ã
Ã

Ã
Ã

Ã

De gegevens van de klant en van de rapportage worden getoond.
Klik op: 'Open' (rechts van de gegevens).

Na het openen van de rapportage kun je de gevraagde gegevens invullen.
Er is ook een mogelijkheid om de gegevens uit een ander XBRL-document te 'importeren',
bijvoorbeeld de kredietrapportage van vorig jaar.
Vervolgens kun je de ontbrekende gegevens 'aanvullen'. De velden met een * zijn verplicht.

Voor meer informatie of ondersteuning
Neem contact op met onze Supportdesk: tel. 085-1307282 of
support@sbrnexus.nl
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