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Aarhus Kommune har i et år arbejdet på udviklingen af den nye Lønportal
BORIS, som hen over sommeren har kørt i test.
Den nye Lønportal – BORIS (Borgerstyret registrering) er bygget på en ny
digital platform og er tilgængelig via Internettet. Den er godkendt til de nye
GDPR-regler, som sikrer høj datasikkerhed og brugerbeskyttelse.
BORIS vil som udgangspunkt kunne tilbyde de samme funktioner som BPOPortalen, men i en lidt anden form og med nogle forbedringer herunder bl.a.
en Planlægningskalender.
Der vil ske en løbende overgang fra BPO-Portalen til BORIS og de første
brugere fået snarest direkte besked om deres opstart i BORIS. Der vil herefter løbende blive meldt til de pågældende brugere omkring overgangsdato.
Vi forventer at alle brugere vil være på BORIS i foråret 2021.
Man logger på BORIS via https://boris.aarhus.dk/. Det anbefales at bruge
browseren Google Chrome eller tilsvarende, da Microsoft Explorer ikke understøtter BORIS platformen.
Som arbejdsgiver i BPO-Portalen, vil man blive oprettet i BORIS. Dette får
man også besked om. Første gang man logger på som arbejdsgiver, skal
man via NEMID godkende brugen af BORIS i form af en samarbejdsaftale.
Vi har udarbejdet nogle videovejledninger til jer som arbejdsgiver, for at give
et overblik over funktionerne i BORIS. Vejledningerne kan findes via
https://bpa.aarhus.dk/loen/indberetning-af-loen-i-boris/
Da man desværre ikke kan overføre data fra BPO-Portalen til BORIS, betyder dette blandt andet, at alle hjælpere skal oprettes på ny i BORIS. Hjælperne skal herefter godkende deres ansættelsesbevis på ny. Godkendelsen
foregår via NEMID i forbindelse med deres første login i BORIS. Der vil på
den baggrund også være en opgave for jer som arbejdsgiver i at oprette jeres hjælpere på ny i BORIS. Vi håber på jeres forståelse for dette.
Vi ser frem til et godt samarbejde omkring BORIS (Borgerstyret registrering).
Med venlig hilsen
Jens E. Guld
Kontorchef
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