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Kom godt i gang med SLS-Klienten 

Nærværende vejledning ’Kom godt i gang med SLS-Klienten’ er lavet på en engelsk Windows 7 PC med Inter-

net Explorer 8 som browser. Hvis du kører på en anden opsætning, så kan vinduerne se lidt anderledes ud. 

 

Hvis der vises andre vinduer end dem, der er vist i vejledningen nedenfor, så henvises du til ’Troubleshooting 

guide ifm. opsætning af SLS-Klient’. 

 

Klargøring af din arbejdsplads 

Der skal foretage nogle opsætninger på forhånd, for at din arbejdsplads kan anvende SLS Portalen og SLS klien-

ten. Noget af det skal Jeres driftsupport sørge for og andet kan du selv blive involveret i, som beskrevet neden-

for. 

  

Institutionens netværksansvarlige sørger for, at der er åbnet for firewalls ind til CSC. Institutionens ansvarlige 

for arbejdspladsernes opsætning skal sikre, at der er en brugbar Java version på din arbejdsplads. 

 

Desuden skal der foretages nogle opsætninger af websteder og programudsteder, som arbejdspladsen stoler på.  

Afhængig af hvem der vedligeholder din arbejdsplads, kan det være noget den arbejdspladsansvarlige skal udfø-

re eller noget, som du selv skal udføre inden første opstart og første gang du logger på.  

 

Log på SLS-Portalen 

Log på SLS-portalen på adressen https://sls.modst.dk.  

 

I din internet browser skal følgende være under ’Trusted sites’ (pålidelige websider): https://*.modst.dk  

 

https://sls.modst.dk/
https://*.modst.dk/
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 Du finder Trusted Sites ved at åbne Internet Options, klikke på fanebladet Security, markere Trusted Sites og 

trykke på Sites knappen. 

 
 

 

Opstart af SLS-Klient 

Klik på ikon/link for ønsket SLS-Klient. 

 

En Java Web Start fil (JNLP) downloades, og efterfølgende starter Java og SLS-Klienten. Det undersøges, om du 

allerede har SLS-Klienten downloadet, og om det er den nyeste version. 

 

Har du tidligere hentet den aktuelle version af SLS-Klienten, startes SLS-Klienten med det samme – ellers vil 

Java først downloade SLS-Klienten, inden den startes. 

 

Under download vises et vindue, hvor du kan se, hvor langt processen er nået. 
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SLS-Klienten skal have adgang til din lokale disk og er derfor signeret, hvilket betyder,  

at der første gang vil komme dette advarselsvindue, hvis du selv skal opsætte, at du stoler på SLS. 

 
 

Publisher skal være ’Statens IT’. Sæt hak i ’Do not show this again for apps from the publisher and location 

above’ og tryk ’Run’ for at fortsætte.  

 

Logon 

Det første vindue fra SLS-klienten, der kommer op, er Logon vinduet. 

På logon vinduet skal du nu indtaste både din SLS bruger og det tilhørende password. 
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 Opstart af Lønarkiv 

Hvis du tidligere har kunnet anvende Lønarkiv, starter det, som det plejer, når du har fået opsat Trusted Sites 

korrekt med ’*.modst-dk’ i forbindelse med adgang til Portalen som beskrevet ovenfor 

 

Opstart af Brugeradministration 

For brugen af Brugeradministration, gælder det samme som for brugen af Lønarkiv. 


