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Dokumentet indeholder en beskrivelse af tiltag, ændringer mv. i 

tilknytning til Statens Lønløsning  

SLS - Ny version d. 27. september 2018 (version 8.9)  

Den nye version af SLS i september måned, består af tiltag og ændringer af både  

teknisk og brugerrettet karakter.  

Her kan du se hvilke ændringer du vil opleve, når du logger på SLS/SP  efter ind-

køringen.  

SLS print  

Omlægning af print  –  til udskrivning på printer efter eget valg –  er gennemført, så  

uanset hvad og hvornår du udskriver fra SLS, kan du selv vælge den printer du 

ønsker materialet udskrevet på.  

Søgning er  udvidet: find aktive lønregistre (uden en AKKO)  

Der har været efterspørgsel på, at kunne udsøge aktive lønregistre –  altså lønregi-

stre der ikke har registreret en værdi i AKKO.  

Du finder de aktive lønregistre frem, ved at angive værdien 0 (nul) i AKKO-feltet:  

Inddatalisten  

Der er foretaget 2 ændringer i Inddatalisten:  

1. Du kan indtaste fx de 2 første cifre i CPR-nr  - og du får vist alle lønregi-

stre der starter med 14 i CPR-nr: .

Der er således ikke længere en max med visning af antal forekomster i sø-

geresultater i I nddatalisten  (hvor  der hidtil har været en max på at vise 50

forekomster).

2. Der er tilføjet en ny efterspurgt facilitet, hvor du kan vælge at få vist alle

inddata –  dog ikke dine egne: .

 

 

Vælger du at trække Inddatalisten ud i en CSV-
fil (excel), vil der også fremgå oplysning om, 
hvilken adgangskode der har rettet og godkendt 
en given inddatatransaktion. 

Nyt Lønarkiv  

Vi havde forventet, at denne version også havde indeholdt et nyt Lønarkiv, 

men udviklingen har taget længere tid end forventet. Vi arbejder på, at det nye  

Lønarkiv er klar senest ultimo februar måned 2019.  

https://modst.dk/media/17374/eksport-af-data-fra-sls-til-excel.pdf
https://modst.dk/media/17374/eksport-af-data-fra-sls-til-excel.pdf

