
Sinun täytyy suorittaa koulutus ennen kuin pääset tehdasalueelle. 
Koulutus on saatavana verkossa ympäri vuorokauden, ja sinun täytyy 
suorittaa se ennen saapumistasi.

Kysyttävää? Tarvitsetko apua?
Lähetä sähköpostia osoitteeseen support@muniolms.com tai soita  
numeroon +47 33 35 14 20.

Haluatko tietää tarkemmin, miten suojaamme ja käytämme tietojasi?
Lue tietosuojasta täältä tai lähetä sähköpostia osoitteeseen  
privacy@munio.no.

Tervetuloa  
Munio Access

FI Suomi
Finish



Ennen koulutuksen 
aloittamista

Tärkeää: Tietty matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite voivat 
kuulua vain yhteen käyttäjätiliin. Et voi käyttää sähköpostiosoitetta tai 
matkapuhelinnumeroa, joka on jo jonkun muun käytössä.

Matkapuhelimesi, sillä tarvitset sitä Munio-tilisi 
vahvistamista varten.

Oma sähköpostiosoite (yksityinen tai 
työsähköposti). Sen avulla pääset tilillesi ja 
todistuksiisi ja saat muistutuksia kursseista. 
Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit luoda 
sellaisen ilmaiseksi täällä.

Tietokone, tabletti tai älypuhelin. 

Varmista, että sinulla on seuraavat



Napsauta linkkiä 
https://munioaccess.com

Sinun täytyy  
kirjautua sisään TAI  
luoda tili



Kirjaudu sisään

1. Valitse kieli

2. Anna sisäänkirjautumistietosi 
(sähköpostiosoite tai 
matkapuhelinnumero)

3. Paina SEURAAVA

4. Anna salasana

5. Napsauta KIRJAUDU SISÄÄN



Luo tili

1. Anna nimesi ja 
sähköpostiosoitteesi ja 
keksi turvallinen salasana

2. Valitse maa, jossa 
työnantajasi on  
rekisteröityneenäv

3. Valitse työnantajasi  
(Kirjoita kolme  
ensimmäistä kirjainta  
aloittaaksesi haun)

4. Vahvista tilisi



Olet nyt luonut käyttäjätilisi, 
jolle sinun täytyy kirjautua 
sisään aina, kun sinun täytyy 
suorittaa uusi kurssi tai jokin 
vanha kurssi uudelleen.



Valitse

• Munio Access nimesi 
alapuolella olevasta 
valikoista

• Tehdasalue, jossa sinun 
on tarkoitus käydä

• Oikea alue



Suorita kaikki 
vaaditut kurssit

Sinun täytyy suorittaa 
kaikki luetellut kurssit ja 
vaatimukset, ennen kuin 
pääset alueelle. 

Huom! Kursseja ja  
vaatimuksia saattaa olla 
enemmän kuin yksi.



Vahvista  
matkapuhelin- 
numerosi

Kun avaat jonkin kursseista ensimmäistä kertaa, pyydämme sinua  
vahvistamaan matkapuhelinnumerosi. Saat koodin tekstiviestinä. 

Tärkeää: Tietty matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite voivat kuulua 
vain yhteen käyttäjätiliin. Et voi käyttää sähköpostiosoitetta tai  
matkapuhelinnumeroa, joka on jo jonkun muun käytössä. 

Onko sinulla uusi numero? Tai onko profiiliisi rekisteröity väärä numero? 
Kirjaudu sisään ja vaihda numero käyttäjäprofiilissa.



Suoritetut kurssit ja 
hyväksytyt alueet

Kun olet suorittanut kurssin, näet merkinnän kurssin kuvalla.

Kun olet saanut luvan päästä alueelle, näet vihreän merkinnän alueen 
nimen vieressä.



Muiden vaatimusten, kuten paikallisten tietojen, käytettävissä olevat 
kielet voivat vaihdella alueittain.

Munio Access  
on saatavilla  
6 kielellä



Kysyttävää?  
Tarvitsetko apua? 

Sähköpostiosoite: support@muniolms.com
Puhelin: + 47 33 35 14 20


