
Du må være ferdig med opplæringen før du kommer inn på våre 
områder. Opplæringen er tilgjengelig på nett hele døgnet, og du må ha 
fullført den før ankomst.

Lurer du på noe? Trenger du hjelp? 
Send e-post til support@muniolms.com eller ring +47 33 35 14 20.

Vil du vite hvordan vi tar vare på og bruker dine opplysninger? 
Les om personvern her eller send en e-post til privacy@munio.no.

NO Norsk
Norwegian

Velkommen til 
Munio Access



Viktig: Et mobilnummer og en e-postadresse kan kun tilhøre en brukerkonto. 
Du kan ikke bruke samme e-postadresse eller mobilnummer som noen andre.

Din egen mobiltelefon. Du trenger den for å bekrefte din 
konto hos Munio.

Din egen e-postadresse (privat eller jobb e-post). Den gir 
deg tilgang til din konto, dine sertifikater og du vil motta 
varsel om utløpt kurs. Hvis du ikke har en e-postadresse 
kan du lage en her.

En PC, et nettbrett eller en smarttelefon.

Sørg for at du har

Før du begynner på 
opplæringen



Klikk på lenken 
https://munioaccess.com

Du må logge inn 
ELLER opprette 
konto



Logg inn

1. Velg språk

2. Fyll inn innloggings- 
informasjon  
(e-postadresse eller 
mobilnummer)

3. Klikk NESTE

4. Fyll inn passord

5. Klikk LOGG INN



Opprett konto

1. Fyll inn navn, e-post og lag 
et sikkert passord

2. Velg landet hvor din 
arbeidsgiver er registrert

3. Velg arbeidsgiver  
(Skriv de tre første 
bokstavene for å starte 
søket)

4. Opprett kontoen din



Du har nå laget en bruker-
konto som du skal logge inn 
på hver gang du skal fornye 
eller ta nye kurs.



Velg

• Munio Access i menyen 
under navnet ditt

• Lokasjonen du skal inn på

• Riktig(e) sone(r)



Fullfør alle  
pålagte kurs

Du må fullføre alle kurs og 
krav som står på listen før du 
får komme inn på området.

NB! Det kan være mer enn et 
kurs eller krav.



Bekreft mobil-
nummeret ditt

Første gang du logger inn for å ta et kurs ber vi deg om å bekrefte 
mobilnummeret ditt. Du får en kode tilsendt på SMS.

Viktig: Et mobilnummer og en e-postadresse kan tilhøre kun en 
brukerkonto. Du kan ikke bruke samme e-postadresse eller 
mobilnummer som noen andre.

Har du fått nytt nummer? Eller er nummeret på brukerkontoen din feil? 
Logg inn og endre nummeret på brukerkontoen din.



Gjennomførte kurs 
og soner

Når du har gjennomført et kurs vises det med en hake på kursbildet.

Når du er klarert på en sone vises det med en grønn hake ved siden av 
navnet på sonen.



Antall språk på andre kurs/krav, som lokal informasjon, vil variere fra 
lokasjon til lokasjon.

Munio Access er 
tilgjengelig på  
6 språk



Har du spørsmål? 
Trenger du hjelp?

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


