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Ny version af Statens Lønløsning 

Installation af ny SLS version den 27. november 2020 
og ændringer til Brugerstyring Løn og Lønarkiv 

1. Ny version af SLS 9.4 
Torsdag d. 26. november 2020 indkøres en ny version af SLS. Derfor vil SLS, 
HR-Løn og Statens Pensionssystem blive lukket for adgang kl. 14.00.  
Systemerne forventes, at være tilgængelige igen fra fredag d. 27. november. 2020, 
kl. 8.00. 

Den nye version indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Brugere vil 
derfor ikke opleve ændringer i brugen af systemet.  
 
GDPR databeskyttelse 
Der er dog en lille ændring i SLS-klienten, vedrørende opmærksomhed på databe-
skyttelse når der gemmes og udskrives filer med persondata. Der er i vinduer, 
hvor der kan gemmes pdf eller CSV-filer, sat en rød advarsel på som lyder: 
”Når du printer eller gemmer filer, er det dit ansvar at sikre beskyttelse af person-
oplysningerne i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).”   

 
 

Installation via SLS-Portalen 
Som ved de forrige versioner, skal SLS fremover installeres på pc’en. Brugeren vil 
blive advaret, hvis de benytter den gamle version. 
Installationspakke er tilgængelig fra d. 26. november kl. 15.00 og kan hentes fra 
SLS-Portalen: https://sls.modst.dk/  
 

https://sls.modst.dk/
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- eller af jeres IT-enhed via ”Filkassen”. Hvem der skal installere pakken i din 
institution, afhænger af hvordan I har organiseret jer. 

Når du trykker på installationspakken, vil du kunne køre installationen med det 
samme eller gemme den til senere evt. på et fællesdrev (så andre kan installere der-
fra). 
- installationspakken hentes lidt forskelligt afhængigt af browseren. 

Installationen startes ved at klikke på ”SLSKlient-Loen-og-ferie-fravaer.msi” og 
trykke på ”Kør”, ”Next” og til sidst ”Install”.  
OBS: Du kan ændre, hvor programmet placeres på pc’en, men vi anbefaler den 
forslåede.  

Når programmet er installeret, er der oprettet et genvejs-ikon på skrivebordet, 
som også kan findes under ”Start(Windows-ikonet nederst til venstre)”/”Alle pro-
grammer”/”SLS”. 
 
Installation via IT-enheden og software via ”Filkassen”  
I de institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig som installerer software på 
pc’en, kan installationspakken også hentes fra ”filkassen”. Læs mere om hvordan 
på vores hjemmeside: https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-
drift/opdateringer-og-nyheder/#filkassen   

Spørgsmål 
Spørgsmål kan rettes til SAM’s Servicedesk via Serviceportalen. 
 

2. Ny version af Brugerstyring Løn 4.8 
Brugerstyring Løn (BSL) er blevet opdateret med flere nye funktioner.  

Mulighed for flere Bestillere og Kontrollanter 
Først og fremmest er det nu muligt at have op til 3 bestillere og 3 kontrollanter, 
hvilket understøtter bedre kontrol og information, af de brugeroprettelser og æn-
dringer som Brugeradministratoren foretager i BSL. 
- Nye felter: 
• 3 bestillere og 3 kontrollanter, under Hovedområde på fanen Dataområde. 
 

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/#filkassen
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/#filkassen
https://serviceportal.statens-adm.dk/tas/public/ssp/
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Nye roller i BSL 
I den nye version af BSL, kan Statens Administration (SAM) overtage Brugerad-
ministration for enkelte kunder via en ny funktion. For disse kunder kan SAM op-
rette en Brugeradministrator med læseadgang til BSL. Rollen kaldes ”BA Læs” og 
har rettigheder til at ”se” det samme som en Brugeradministrator i institutionen. 
BA Læs kan ikke oprette, redigere eller slette brugere.  
 
Rollen kan udtrække pdf og excel rapporter over fx brugere eller historik. 
- Ny rolle:  
• Brugeradministrator Læs (BA Læs) 
 

3. Ny version af Lønarkiv 2.3 
Lønarkiv er blevet opdateret med små visuelle ændringer. Knappen ”Vis søgekri-
terier” er flyttet til højre og brugeren præsenteres for GDPR teksten: 
”Når du printer eller gemmer filer, er det dit ansvar at sikre beskyttelse af person-
oplysningerne i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).”  

Derudover er det ændret, at der nu udsøges på 1.- og 2.-lønskørsel som standard, 
da det har generet mange brugere, at de ofte skulle ændre udsøgningskriteriet.  
 

Med venlig hilsen 
Økonomistyrelsen 
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