
Перед в’їздом на майданчик слід пройти навчання. Навчання 
доступне в режимі онлайн цілодобово 7 днів на тиждень, і ви 
повинні пройти його до прибуття.

Виникли запитання? Потрібна допомога?
Відправте електронного листа на адресу support@muniolms.com 
або зателефонуйте за номером +47 33 35 14 20.

Бажаєте докладніше дізнатись, як ми захищаємо ваші 
персональні дані? Ознайомтеся із конфіденційністю тут або 
відправте електронного листа на адресу privacy@munio.no

Вітаємо y  
Munio Access

UK Українська
Ukranian



Перед початком 
навчання

Важливо! Номер мобільного телефону та адреса електронної пошти 
можуть належати тільки одному обліковому запису користувача. Ви 
не можете використовувати чиюсь іншу адресу електронної пошти або 
номер мобільного телефону.

Ваш мобільний телефон. Це необхідно для 
підтвердження вашого облікового запису Munio.

Ваша власна електронна адреса (особиста або робоча 
адреса). Це забезпечить вам доступ до вашого 
облікового запису та сертифікатів, а також ви будете 
отримувати нагадування про курси. Якщо у вас немає 
електронної адреси, її можна зареєструвати  тут.

ПК, планшет або смартфон.

Переконайтеся, що у вас є



Клацніть посилання 
https://munioaccess.com

Ви повинні увійти 
в систему АБО 
створити обліковий 
запис



Увійти

1. Виберіть мову

2. Введіть дані для входу в 
систему (електронну 
пошту або номер 
мобільного телефону)

3. Клацніть ДАЛІ

4. Введіть пароль

5. Клацніть УВІЙТИ



Створити обліковий 
запис

1. Введіть своє ім’я, 
електронну пошту і 
придумайте надійний 
пароль

2. Виберіть країну, в якій 
зареєстрований ваш 
роботодавець

3. Виберіть свого 
роботодавця (Уведіть 
перші три літери, щоб 
розпочати пошук)

4. Підтвердьте свій обліковий 
запис



Ви створили свій обліковий 
запис користувача, в 
який ви повинні заходити 
кожен раз, коли потрібно 
продовжити курс або 
пройти новий.



Вибрати

• Munio Access в меню під 
вашим ім’ям

• Сайт, який ви  
збираєтеся відвідати

• Правильну зону



Пройдіть усі 
необхідні курси

Щоб потрапити на 
територію, ви повинні 
пройти всі вказані курси  
та виконати всі вимоги. 

Увага! Може бути більше 
одного курсу або вимоги.



Перевірте свій 
номер мобільного 
телефону

Коли ви вперше почнете один з курсів, вам необхідно буде 
підтвердити свій номер мобільного телефону. Ви отримаєте SMS-
повідомлення з кодом. 

Важливо! Номер мобільного телефону та адреса електронної 
пошти можуть належати тільки одному обліковому запису 
користувача. Ви не можете використовувати чиюсь іншу адресу 
електронної пошти або номер мобільного телефону. 

У вас новий номер? Чи у вашому профілі зареєстрований 
неправильний номер? Увійдіть до системи та вкажіть новий номер 
у профілі користувача.



Завершені курси  
та зони

Коли ви пройдете курс, ви побачите галочку на зображенні курсу.

Ви побачите зелену галочку поруч з назвою зони, коли отримаєте 
доступ до зони.



Кількість мов, якими доступні матеріали для інших вимог, таких як 
локальна інформація, може бути різною залежно від об’єкту.

Munio Access 
доступно 6 мовами



Виникли запитання? 
Потрібна допомога? 

Електронна пошта: support@muniolms.com
Телефон: +47 33 35 14 20


