
Pirmiausia užbaikite mokymus – tik tada galėsite patekti į teritoriją. 
Mokymai pasiekiami visą parą, kiekvieną dieną, o juos reikia užbaigti 
prieš atvykstant.

Turite klausimų? Reikia pagalbos?
Rašykite el. laišką adresu support@muniolms.com arba skambinkite  
tel. +47 33 35 14 20.

Vai vēlaties uzzināt, kā mēs aizsargājam un izmantojam jūsu datus?
Norite sužinoti , kaip saugome ir naudojame jūsų duomenis? Apie 
privatumą skaitykite čia arba rašykite el. laišką adresu privacy@munio.

Sveiki atvykę, tai – 
 „Munio Access“

LT Lietuvių kalba
Lithuanian



Prieš pradedant 
mokymus

Svarbu: mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas turi priklausyti 
tik vieno naudotojo paskyrai. Negalite naudoti kito asmens to paties el. 
pašto adreso arba mobiliojo telefono numerio.

Savo mobilųjį telefoną. Jis reikalingas norint 
patvirtinti jūsų „Munio“ paskyrą.

El. pašto adresą (asmeninio arba darbinio el. pašto). 
Jį naudojant suteikiama prieiga prie paskyros ir 
sertifikatų, taip pat juo siunčiami priminimai apie 
kursus. Jei el. pašto adreso neturite, jį nemokamai 
susikurti galite cia.

Kompiuterį, planšetinį kompiuterį arba išmanųjį 
telefoną. 

Įsitikinkite, kad turite



Spustelėkite 
nuorodą 
https://munioaccess.com

Turite prisijungti 
ARBA susikurti 
paskyrą



Prisijungti

1. Pasirinkite savo kalbą

2. Įveskite prisijungimo 
duomenis (el. pašto 
adresą arba mobiliojo 
telefono numerį)

3. Spustelėkite KITAS

4. Įveskite slaptažodį

5. Spustelėkite PRISIJUNGTI



Susikurkite paskyrą

1. Įveskite vardą, pavardę, el. 
pašto adresą ir susikurkite 
saugų slaptažodį

2. Pasirinkite šalį, kurioje 
registruotas jūsų 
darbdavys

3. Pasirinkite darbdavį (Įveskite 
pirmąsias tris raides, kad 
pradėtumėte ieškoti)

4. Patvirtinkite paskyrą



Dabar susikūrėte naudotojo 
paskyrą, prie kurios turėsite 
prisijungti kiekvieną kartą 
norėdami atnaujinti kursus 
arba pradėti lankyti naujus.



Pasirinkite

• „Munio Access“ po jūsų 
vardu pateikiamame 
meniu

• Teritoriją, kurią norite 
aplankyti

• Tinkamą zoną



Užbaikite visus 
reikalingus kursus

Prieš įvažiuodami į teritoriją, 
turite užbaigti visus 
išvardytus kursus ir atitikti 
reikalavimus.

Pastaba! Gali būti 
reikalaujama baigti keletą 
kursų arba atitikti keletą 
reikalavimų.



Patvirtinkite savo 
mobiliojo telefono 
numerį

Pirmą kartą pradėjus naujus kursus, prašysime patvirtinti mobiliojo 
telefono numerį. SMS žinute gausite kodą. 

Svarbu: mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas turi priklausyti 
tik vieno naudotojo paskyrai. Negalite naudoti kito asmens to paties el. 
pašto adreso arba mobiliojo telefono numerio. 

Turite naują telefono numerį? Jūsų profilyje užregistruotas neteisingas 
numeris? Prisijunkite ir pakeiskite numerį naudotojo profilyje.



Baigti kursai  
ir zonos

Užbaigę kursus, ties kursų atvaizdu matysite varnelę.

Kai bus leista įvažiuoti į zoną, šalia zonos pavadinimo bus rodoma  
žalia varnelė.



Kitų reikalavimų, pvz., vietos informacijos, pasiekiamų kalbų skaičius 
kiekvienai teritorijai skiriasi.

„Munio Access“ 
pasiekiamas  
6 kalbomis



Turite klausimų? 
Reikia pagalbos?  

Rašykite el. laišką: support@muniolms.com
Telefonas: + 47 33 35 14 20


