
 
 
 

To klik og du er inde i løn-løsningen med SSO 
 
Kolleger i statens styrelser benytter i dag ”Single Sign On” (SSO) til at logge på statens systemer.  
Det har været muligt, at logge på Statens lønløsning med SSO i et år, det gælder systemerne HR-Løn, Lønarkiv og 
BSL, men ikke SLS-klienten. SSO kan fx også benyttes til LDV og Serviceportalen. 
- ØS vil gerne have flere ombord på SSO løsningen - fordi det bare gør arbejdet lettere  
  
Problem 
Er du SL bruger med mange adgange til Statens Lønløsning (SL), kan det være en fordel at benytte SSO. 
En typisk SL bruger har 2-4 brugernavne: 

• som man hver gang skal huske koden til og skrive den min. 12 karakter lange adgangskode  
• hvor adgangskoden skal skiftes hver 3. måned  
• hvor sikkerheden er i spil, da folk ofte benytter samme adgangskode  

 
SL dækker over systemerne:  

• SLS-klienten 
• HR-Løn - har 9 forskellige brugerroller 
• Brugerstyring løn (BSL) og evt. adgang til af skrive information på lønsedlen. 
• Lønarkiv 

 
Motivation og kort om teknikken 
Hvis din institution vælger at blive koblet på Statens SSO, vil det for den enkelte bruger blive lettere at tilgå 
systemerne: HR-Løn, Lønarkiv og BSL.   
Der er kun er én indgang via https://sllogin.sloen.dk/ - de to klik…  
 
SSO kan også benyttes til andre systemer som er listet her: https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/data-
og-integrationer/single-sign-on/systemer-tilsluttet-statens-sso/ 
 
Kort fortalt om teknikken, bliver din Windows bruger og e-mailadresse i baggrunden brugt til at logge på 
institutionens føderationsserver (IpD). Bemærk, at ikke alle institutioner har sådan én - spørg derfor din it-afdeling. 
Føderation gør det muligt for brugere, at anvende samme digitale identitet og loginmetode (single sign-on) til 
applikationer og sammenhæng på tværs af flere domæner og netværk. Så når du åbner ”Sllogin” i browseren får du, 
efter it-opsætninger er på plads, adgang til at vælge hvilket system (HR-Løn, Lønarkiv og BSL) og brugerkode du vil 
benytte.  
 
Hvis du har brug for at logge på de fællesstatslige systemer, uden for din institutions netværk, kræver det installation 
af en 2-faktor OTP app. (One Time Password). Læs mere her: https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-
staten/data-og-integrationer/ny-version-single-sign-on-vejledninger/  
 
Tilslutning – kontakt din it-afdeling 
Teknisk skal institutionens domæne kunne udstede en identity provider service (IdP), som skal kunne være i stand til 
at kommunikere med Statens SSO. Det er institutionens ansvar, at konfigurere integrationen til Statens SSO. Har 
institutionen ikke har erfaring med dette, findes private konsulenthuse, som kan levere teknisk bistand. 
 
Kom i gang med single sign-on 
Kommer du fra en institution, og gerne vil anvende SSO til fællesstatslige fagsystemer, kan du oprette en sag i 
Serviceportalen – så bliver I hjulpet på vej. Her kan du læse hvordan din institution kan koble sig til Statens SSO: 
https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/data-og-integrationer/single-sign-on/ 
På siden finder du teknisk vejledning, FAQ og information de andre systemer i Økonomistyrelsen som er koblet på 
Statens SSO.  
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