
Musíte dokončit školení před vjezdem našeho do závodu. Školení je 
dostupné v on-line režimu 24/7 a musíte je absolvovat před vjezdem  
do závodu.

Máte nějaké dotazy? Potřebujete pomoc?
Pošlete e-mail na adresu support@muniolms.com nebo zavolejte na 
číslo +47 33 35 14 20.

Chcete se dozvědět více o tom, jak chráníme a používáme vaše údaje? 
Zde si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů, nebo pošlete e-mail na 
adresu privacy@munio.no

Vítejte na stránce 
Munio Access

CS Čeština
Czech



Před zahájením 
školení

Důležité: Číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa mohou patřit 
pouze k danému uživatelskému účtu. Nemůžete používat e-mailovou 
adresu nebo číslo mobilního telefonu někoho jiného. 

Svůj mobilní telefon; Budete to potřebovat pro 
ověření svého účtu Munio.

Vaše vlastní e-mailová adresa (soukromá nebo 
pracovní). Toto vám umožní přístup ke svému účtu 
a k certifikátům; budete také dostávat připomínky ke 
kurzu. Pokud e-mailovou adresu nemáte, můžete si ji 
zdarma vytvořit například zde.

Počítač, tablet nebo chytrý telefon. 

Zkontrolujte, zda máte



Klikněte na odkaz  
https://munioaccess.com

Přihlaste se NEBO 
si vytvořte účet



Přihlásit

1. Vyberte svůj jazyk

2. Zadejte své přihlašovací  
údaje (e-mail nebo číslo 
mobilního telefonu)

3. Klikněte na DALŠÍ

4. Zadejte heslo

5. Klikněte na PŘIHLÁSIT



Vytvořit účet

1. Vyplňte své jméno a e-mail a 
zadejte bezpečné heslo

2. Zvolte zemi, ve které 
je zaregistrován váš 
zaměstnavatel

3. Vyberte svého 
zaměstnavatele (Zadejte 
první tři písmena, abyste 
mohli zahájit vyhledávání)

4. Potvrďte svůj účet



Nyní jste vytvořili svůj 
uživatelský účet, do něhož 
se budete přihlašovat při 
každé obnově kurzu nebo 
při přihlašování do nového 
kurzu.



Vyberte 

• Munio Access v nabídce 
pod vaším jménem

• Závod, který chcete 
navštívit

• Správnou zónu



Absolvujte všechny 
požadované kurzy

Nezapomeňte, že před 
vjezdem do závodu musíte 
absolvovat všechny uvedené 
kurzy a splnit požadavky. 

Poznámka může se stát, že 
bude vyžadováno několik 
kurzů nebo požadavků.



Ověřte číslo svého 
mobilního telefonu

Při prvním spuštění některého z kurzů budete vyzváni k ověření čísla 
svého mobilního telefonu. Kód obdržíte prostřednictvím SMS. 

Důležité: Číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa mohou patřit 
pouze k danému uživatelskému účtu. Nemůžete používat e-mailovou 
adresu nebo číslo mobilního telefonu někoho jiného. 

Máte nové číslo? Nebo se jedná o chybné číslo registrované na vašem 
profilu? Přihlaste se a změňte číslo v profilu uživatele.



Dokončené kurzy  
a zóny

Po dokončení kurzu se u příslušného obrázku objeví symbol zaškrtnutí.

Jakmile vám bude v příslušné zóně udělen přístup, vedle názvu zóny se 
zobrazí zelený symbol zaškrtnutí.



Počet jazyků, v nichž jsou dostupné další požadavky (například místní 
informace), se může u jednotlivých výrobních závodů lišit.

Munio Access je  
k dispozici v  
6 jazycích



Máte nějaké dotazy? 
Potřebujete pomoc? 

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


