
Вие трябва да завършите обучението преди да влезете в обекта. 
Обучението се предлага онлайн 24 часа 7 дни в седмицата и трябва 
да го завършите, преди да пристигнете.

Имате ли въпроси? Имате ли нужда от помощ? 
Изпратете имейл на support@muniolms.com или позвънете  
на +47 33 35 14 20.

Искате ли да научитекак защитаваме и използваме Вашите данни? 
Прочетете за поверителността тук или изпратете имейл  
на privacy@munio.no

Добре дошли в 
Munio Access

BG български
Bulgarian



Преди да започнете 
обучението

Важно: Мобилен телефонен номер и имейл адрес могат да 
принадлежат само на един потребителски акаунт. Имейл адресът и 
мобилният номер не могат да съвпадат с тези на друг участник. 

Своя мобилен телефон. Той Ви е нужен, за да 
потвърдите профила си в Munio.

Своя имейл адрес (личен или служебен имейл). 
Това Ви дава достъп до профила, сертификатите 
и ще получавате напомняния за курса. Ако 
нямате имейл адрес, можете да си направите 
такъв тук.

Компютър, таблет или смартфон. 

Уверете се, че имате



Кликнете върху 
тази връзка 
https://munioaccess.com

Трябва да влезете 
ИЛИ да създадете 
профил



Вход

1. Изберете език

2. Въведете данни за вход 
(имейл или мобилен 
номер)

3. Щракнете върху НАПРЕД

4. Въведете парола

5. Щракнете върху ВХОД



Създайте профил

1. Попълнете Вашето име, 
имейл и създайте 
надеждна парола

2. Изберете държава, в която 
е регистриран Вашият 
работодател

3. Изберете работодател. 
Напишете първите три 
букви, за да започне 
търсенето.

4. Потвърдете профила



Създадохте своя 
потребителски профил, в 
който трябва да влизате 
всеки път, когато трябва 
да възобновите или да 
започнете нов курс.



Изберете 

• Munio Access в менюто 
под Вашето име

• Обектът, който 
възнамерявате да 
посетите

• Правилната зона



Завършете всички 
задължителни 
курсове

Трябва да завършите 
всички обявени 
курсове и да изпълните 
изискванията, преди 
да можете да влезете в 
обекта. 

Внимание! Може да има 
повече от един курс или 
изискване.



Потвърдете 
мобилния си 
телефон

Когато за първи път започнете един от курсовете Ви молим да 
потвърдите своя мобилен номер. Ще получите СМС с код. 

Важно: Мобилен телефонен номер и имейл адрес могат да 
принадлежат само на един потребителски акаунт. Имейл адресът 
и мобилният номер не могат да съвпадат с тези на друг участник. 

Имате ли нов телефонен номер? Или във Вашия профил е 
регистриран грешен телефонен номер? Впишете се и сменете 
номера в потребителския профил.



Завършени курсове 
и зони

Когато завършите курс ще видите отметка до изображението на 
курса.

Когато имате разрешение за зоната ще видите зелена отметка до 
името на зоната.



Броят на езиците, налични за други изисквания, като например 
информацията по места, може да е различен за различните 
обекти.

Munio Access се 
предлага на 6 езика



Имате ли въпроси? 
Имате ли нужда  
от помощ? 

Имейл: support@muniolms.com
Телефон: +47 33 35 14 20


