
Du skal færdiggøre træningsforløbet, inden du træder ind på 
arbejdspladsen. Træningsforløbet er tilgængeligt online 24/7, og du skal 
færdiggøre det, inden du ankommer.

Har du spørgsmål? Brug for hjælp?
Send en e-mail til support@muniolms.com eller ring til +47 33 35 14 20.

Vil du vide, hvordan vi beskytter og bruger dine data?
Vil du vide, hvordan vi beskytter og bruger dine data? Læs om privatliv 
her eller send en e-mail til privacy@munio.no.

Velkommen til  
Munio Access

DA Dansk
Danish



Inden du går 
i gang med 
træningsforløbet

Vigtigt: Et mobiltelefonnummer og en e-mailadresse kan kun tilhøre én 
brugerkonto. Du kan ikke bruge det samme mobiltelefonnummer eller 
e-mailadresse som en anden. 

Din mobiltelefon. Du skal bruge denne til at 
verificere din Munio-konto.

Din egen e-mailadresse (privat- eller 
arbejdsmailadresse). Disse giver dig adgang 
til din konto, certifikater og du vil modtage 
kursuspåmindelser. Hvis du ikke har en 
e-mailadresse, kan du oprette en her.

En PC, tablet eller smartphone. 

Sørg for at have



Klik på linket 
https://munioaccess.com

Du skal logge ind 
ELLER oprette  
en konto



Log ind

1. Vælg dit sprog

2. Indtast dine loginoplysninger 
(e-mail eller 
mobilnummer)

3. Klik NÆSTE

4. Indtast kodeord

5. Klik LOG IND



Opret konto

1. Angiv dit navn, e-mail og 
opret et sikkert kodeord

2. Vælg det land, hvor din 
arbejdsgiver er registreret

3. Vælg din arbejdsgiver  
(Indtast de første tre 
bogstaver for at starte 
søgningen.)

4. Bekræft din konto



Du har nu oprettet din 
brugerkonto, som du skal 
logge ind på, hver gang du 
skal forny et kursus eller  
tage et nyt.



Vælg

• Munio Access i menuen 
under dit navn

• Siden, du ønsker at besøge

• Den rigtige zone



Færdiggør alle de 
påkrævede kurser

Du skal færdiggøre alle 
angivne kurser og krav, 
inden du kan træde ind på 
arbejdspladsen. 

NB! Der kan være mere end 
ét kursus eller krav.



Verificer dit  
mobilnummer

Den første gang du starter på et af kurserne, beder vi dig om at  
verificere dit mobilnummer. Du modtager en kode via SMS. 

Vigtigt: Et mobiltelefonnummer og en e-mailadresse kan kun tilhøre én 
brugerkonto. Du kan ikke bruge det samme mobiltelefonnummer eller 
e-mailadresse, som en anden. 

Har du fået et nyt nummer? Eller er det forkerte nummer registreret på 
din profil? Log ind for at ændre nummeret i brugerprofilen.



Færdiggjorte  
kurser og zoner

Når du har færdiggjort et kursus, vil du se et flueben på kursusbilledet.

Når du er blevet godkendt for zonen, vil du se et grønt flueben ved  
siden af zonenavnet.



Antallet af tilgængelige sprog for andre krav, såsom lokal information, 
kan variere fra side til side.

Munio Access er 
tilgængelig på  
6 sprog



Har du spørgsmål? 
Brug for hjælp?

E-mail: support@muniolms.com
Telefon: + 47 33 35 14 20


