
Pirms iebraukšanas ražotnes teritorijā jums jāiziet apmācība. Apmācība 
katru dienu un 24 stundas diennaktī ir pieejama tiešsaistē, un tā jāiziet 
pirms ierašanās ražotnē.

Ir jautājumi? Nepieciešama palīdzība?
Nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi support@muniolms.com vai 
zvaniet pa tālruni +47 33 35 14 20.

Vai vēlaties uzzināt, kā mēs aizsargājam un izmantojam jūsu datus?
Lasiet par privātumu šeit vai nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi 
privacy@munio.no

Laipni lūdzam 
Munio Access!

LV Latviešu valoda
Latvian



Pirms apmācības 
sākšanas

Svarīgi! Mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese var piederēt tikai 
vienam lietotāja kontam. Nedrīkst izmantot citas personas e-pasta 
adresi vai mobilā tālruņa numuru. 

Savs mobilais tālrunis. Tas būs nepieciešams, lai 
verificētu jūsu Munio kontu.

Sava e-pasta adrese (privātā vai darba e-pasta 
adrese). Tā ļaus jums piekļūt savam kontam, 
sertifikātiem, un ar tās palīdzību jūs saņemsiet 
atgādinājumus par kursiem. Ja jums nav e-pasta 
adreses, varat to izveidot šeit.

Dators, planšetdators vai viedtālrunis. 

Pārliecinieties, ka jums ir



Noklikšķiniet  
uz saites  
https://munioaccess.com

Jums jāpiesakās 
VAI jāizveido konts



Pieteikties

1. Izvēlieties jūsu valodu

2. Ievadiet jūsu pieteikšanās 
informāciju (e-pasta adresi 
vai mobilā tālruņa numuru)

3. Noklikšķiniet uz TĀLĀK

4. Ievadiet paroli

5. Noklikšķiniet uz PIETEIKTIES



Izveidot kontu

1. Ievadiet jūsu vārdu un 
uzvārdu, e-pasta adresi un 
izveidojiet drošu paroli

2. Atlasiet valsti, kurā ir 
reģistrēts jūsu darba 
devējs

3. Izvēlieties jūsu darba devēju 
(Lai sāktu meklēšanu, 
ierakstiet pirmos trīs 
burtus)

4. Apstipriniet jūsu kontu



Tagad ir izveidots jūsu 
lietotāja konts, kurā jums 
jāpiesakās ik reizi, kad 
jāatjaunina kurss vai 
jāapgūst jauns kurss.



Atlasiet

• Munio Access izvēlnē zem 
jūsu vārda un uzvārda

• Ražotnes, kuru grasāties 
apmeklēt, nosaukumu

• Pareizo zonu



Apgūstiet visus 
obligātos kursus

Atcerieties, ka pirms 
ierašanās ražotnē jums 
jāapgūst visi uzskaitītie kursi 
un jāizpilda visas prasības. 

Ievērojiet! Var būt 
nepieciešams apgūt vairāk 
nekā vienu kursu vai izpildīt 
vairāk nekā vienu prasību.



Verificējiet jūsu 
mobilā tālruņa 
numuru

Pirmo reizi sākot viena no kursiem apguvi, mēs jums lūgsim verificēt 
jūsu mobilā tālruņa numuru. Jūs īsziņā saņemsiet kodu.

Svarīgi! Mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese var piederēt tikai 
vienam lietotāja kontam. Nedrīkst izmantot citas personas e-pasta 
adresi vai mobilā tālruņa numuru.

Jums ir jauns numurs? Vai jūsu profilā ir reģistrēts nepareizs numurs? 
Piesakieties un nomainiet numuru lietotāja profilā.



Apgūtie kursi 
un zonas

Kad pabeigsiet kursa apguvi, kursa attēlā parādīsies atzīme.

Kad saņemsiet atļauju uzturēties zonā, blakus zonas nosaukumam 
parādīsies zaļa atzīme



Valodu, kurās pieejamas citas prasības, piemēram, vietējā informācija, 
skaits dažādās ražotnēs var atšķirties.

Munio Access ir 
pieejama 6 valodās



Ir jautājumi? 
Nepieciešama 
palīdzība? 

E-pasts: support@muniolms.com
Tālrunis: + 47 33 35 14 20


