
U moet de training hebben afgerond voordat u het terrein op mag.  
De training is 24/7 online beschikbaar en u moet deze voor aankomst 
hebben afgerond.

Hebt u vragen? Kunnen wij u verder ergens mee helpen?
Stuur een e-mail naar support@muniolms.com of bel +47 33 35 14 20.

Wilt u weten hoe wij uw gegevens beschermen en gebruiken?
Lees hier meer over ons privacybeleid of stuur een e-mail  
naar privacy@munio.no

Welkom bij  
Munio Access

NL Nederlands
Dutch



Voorbereidingen 
voor de training

Belangrijk: Een mobiel nummer en een e-mailadres kunnen aan slechts 
één gebruikersaccount gekoppeld zijn. U kunt niet hetzelfde e-mailadres 
of mobiele nummer als een ander persoon gebruiken.

Uw mobiele telefoon. Hiermee moet u uw Munio-
account bevestigen.

Uw eigen e-mailadres (privé of werk). Hiermee 
krijgt u toegang tot uw account, certificaten en hier 
ontvangt u ook herinneringen over cursussen. Mocht 
u geen e-mailadres hebben, dan kunt u er hier eentje 
aanmaken.

Een pc, tablet of smartphone.

U hebt het volgende nodig



Klik op de link 
https://munioaccess.com

U moet inloggen 
OF een account 
aanmaken



Inloggen

1. Kies uw taal

2. Voer uw 
inloggegevens in 
(e-mailadres of  
mobiel nummer)

3. Klik op VOLGENDE

4. Voer uw wachtwoord in

5. Klik op INLOGGEN



Account aanmaken

1. Voer uw naam en 
e-mailadres in en maak 
een veilig wachtwoord aan

2. Selecteer het land waar 
uw werkgever staat 
geregistreerd

3. Kies uw werkgever (Typ de 
eerste drie letters om met 
zoeken te beginnen.)

4. Bevestig uw account



U hebt zojuist uw gebruikers- 
account aangemaakt. Dit 
hebt u nodig als u inlogt om 
een cursus te herhalen of 
een nieuwe te volgen.



Selecteer

• Munio Access in het menu 
onder uw naam

• De locatie die u wilt 
bezoeken

• De juiste zone



Rond alle vereiste 
cursussen af

U moet alle aangegeven 
cursussen hebben 
afgemaakt en aan de 
voorschriften voldoen, 
voordat u het terrein op mag.  

NB! Mogelijk gaat het om 
meerdere cursussen of 
voorschriften.



Uw mobiele 
nummer bevestigen

De eerste keer dat u een van de cursussen start, vragen we u om uw 
mobiele nummer te bevestigen. Hiervoor sturen we u een code toe via 
een sms. 

Belangrijk: Een mobiel nummer en een e-mailadres kunnen aan slechts 
één gebruikersaccount gekoppeld zijn. U kunt niet hetzelfde e-mailadres 
of mobiele nummer als een ander persoon gebruiken. 

Hebt u een nieuw nummer? Of staat er een verkeerd nummer in uw 
profiel? Log in en wijzig het nummer in uw gebruikersprofiel.



Afgeronde 
cursussen en zones

Als u een cursus hebt afgerond, ziet u een vinkje bij de afbeelding van  
de cursus.

Als u toestemming voor de zone hebt gekregen, ziet u een groen vinkje 
naast de zonenaam.



Het aantal beschikbare talen over andere voorschriften, zoals  
informatie over een locatie, kan van plaats tot plaats verschillen.

Munio Access  
is beschikbaar  
in 6 talen



Hebt u vragen? 
Kunnen wij u verder 
ergens mee helpen? 

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


