
Peate läbima koolituse enne tegevuskohale sisenemist. Koolitus on 
veebis kättesaadav 24/7 ja peate selle läbima enne saabumist.

On teil küsimusi? Vajate abi?
Saatke e-kiri support@muniolms.com või helistage +47 33 35 14 20.

Soovite teada saada,kuidas me teie andmeid kaitseme ja kasutame?
Lugege privaatsuse kohta siit või saatke e-kiri aadressile  
privacy@munio.no

Tere tulemast 
keskkonda  
Munio Access

ET Eesti
Estonian



Enne kui 
koolitusega 
alustate

Tähtis: Üks mobiiltelefoninumber ja e-posti aadress saavad kuuluda 
ainult ühe kasutajakonto juurde. Te ei saa kasutada sama e-posti 
aadressi või mobiiltelefoninumbrit kellegi teisena.

Teie mobiiltelefon – vajate seda oma Munio konto 
kinnitamiseks.

E-posti aadress (teie isiklik või töö e-posti aadress) 
– selle kaudu saate juurdepääsu oma kontole, 
sertifikaadid ja kursuse meeldetuletused. Kui teil 
pole e-posti aadressi, saate selle luua siin.

Arvuti, tahvelarvuti või nutitelefon. 

Veenduge, et teil on



Klõpsake lingil 
https://munioaccess.com

Peate sisse logima 
VÕI konto looma



Logi sisse

1. Valige keel

2. Sisestage oma  
sisselogimisandmed 
(e-post või 
mobiiltelefoninumber)

3. Klõpsake JÄRGMINE

4. Sisestage salasõna

5. Klõpsake LOGI SISSE



Loo konto

1. Sisestage oma nimi, e-posti 
aadress ja looge turvaline 
parool

2. Valige riik, kus teie tööandja 
on registreeritud

3. Valige oma tööandja 
(Otsingu alustamiseks 
sisestage kolmesimest 
tähte)

4. Kinnitage oma konto



Olete nüüd loonud oma 
kasutajakonto, kuhu peate 
sisse logima iga kord, kui 
peate kursuse uuesti läbima 
või uuel kursusel osalema.



Vali

• Munio Access teie nime all 
olevas menüüs

• Tegevuskoht, mida 
kavatsete külastada

• Õige tsoon



Läbige kõik nõutud 
kursused

Pidage meeles, et enne 
tegevuskohale sisenemist 
peate läbima kõik loetletud 
kursused ja täitma nõuded.  

NB! Kursusi või nõudeid võib 
olla rohkem kui üks.



Kinnitage oma 
mobiiltelefni- 
number

Esmakordselt üht kursustest alustades palutakse teil kinnitada oma  
mobiiltelefoninumber. Saate SMS-i teel koodi.

Tähtis: Üks mobiiltelefoninumber ja e-posti aadress saavad kuuluda 
ainult ühe kasutajakonto juurde. Te ei saa kasutada sama e-posti 
aadressi või mobiiltelefoninumbrit kellegi teisena.

Kas teil on uus number? Või on teie profiilile registreeritud vale number? 
Logige sisse ja muutke kasutajaprofiilis olev number.



Läbitud kursused ja 
tsoonid

Kui olete kursuse läbinud, näete kursuse pildil märget.

Kui teile on tsooni jaoks luba antud, näete tsooni nime kõrval 
rohelist märget.



Muude nõuete jaoks (näiteks kohalik teave) saada olevate keelte arv 
võib tegevuskohtades erineda.

Munio Access on 
saadaval 6 keeles



On teil küsimusi? 
Vajate abi?

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


