
İş sahasına girmeden önce eğitimi tamamlamalısınız. Eğitim 7/24 açıktır 
ve gelmeden önce tamamlamanız gerekir.

Sorularınız mı var? Yardıma mı ihtiyacınız var?
support@muniolms.com adresine bir e-posta gönderin ya da  
+47 33 35 14 20 numaralı telefonu arayın.

Want to know how we protect and use your data?
Gizlilik hakkında buradan bilgi sahibi olabilir ve privacy@munio.no 
adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Munio Access’e  
hoş geldiniz

TR Türkçe
Turkish



Eğitiminize 
başlamadan önce

Önemli: Bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi yalnızca tek bir 
kullanıcı hesabına ait olabilir. Başka biriyle aynı e-posta adresi veya cep 
telefonu numarasını kullanabilirsiniz.

Cep telefonunuz. Munio hesabınızı doğrulamak için 
buna 
ihtiyacınız var.

Kendi e-posta adresiniz (özel veya iş e-postası). Bu 
size hesabınıza, sertifikalarınıza erişim sağlar ve 
kurs hatırlatıcılarını alırsınız. E-posta adresiniz yoksa 
buradan bir adres oluşturabilirsiniz.

Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon.

Şunları mutlaka yanınızda bulundurun



Şu linke tıklayın 
https://munioaccess.com

Oturum açmalı 
ya da hesap 
oluşturmalısınız



Oturum aç

1. Dilinizi seçin

2. Oturum açma ayrıntıları 
(e-posta veya cep telefonu 
numarası)

3. İLERİ’ye tıklayın

4. Şifreyi girin

5. OTURUM AÇ’a tıklayın



Hesap oluştur

1. Adınızı, e-postanızı girin ve 
güvenli bir şifre oluşturun

2. İşvereninizin kayıtlı olduğu 
ülkeyi seçin

3. İşvereninizi seçin  
(Aramayı başlatmak için 
ilk üç harfi girin)

4. Hesabınızı doğrulayın



Artık kullanıcı hesabınızı 
oluşturdunuz, bir kursu 
yenilemeniz veya yenisini 
almanız gerektiğinde her 
defasında burada oturum 
açmalısınız.



Seçin

• Adınızın altındaki menüde 
Munio Access

• Ziyaret etmek istediğiniz  
iş sahası

• Doğru bölge



Gerekli tüm kursları 
tamamlayın

İş sahasına girmeden önce 
listelenen tüm kursları ve 
koşulları tamamlamanız 
gerekmektedir.

Lütfen dikkat! Birden fazla 
kurs vey koşul olabilir.



Cep telefonu 
numaranızı 
doğrulayın

Kurslardan birine ilk defa başladığınızda cep telefonu numaranızı 
doğrulamanızı talep ederiz. SMS ile bir kod alacaksınız. 

Önemli: Bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi yalnızca tek bir 
kullanıcı hesabına ait olabilir. Başka biriyle aynı e-posta adresi veya cep 
telefonu numarasını kullanabilirsiniz. 

Yeni bir numaranız mı var? Ya da profilinizde yanlış numara mı kayıtlı? 
Oturum açın ve kullanıcı profilindeki numarayı değiştirin.



Tamamlanan 
kurslar and 
bölgeler

Bir kursu tamamladığınızda, kurs resminde bir onay işareti göreceksiniz.

Bölgeye giriş izni aldığınızda, bölge adının yanında yeşil bir onay işareti 
göreceksiniz.



Yerel bilgiler gibi diğer kurallar için mevcut dil sayısı iş sahasından iş 
sahasına farklılık gösterebilir.

Munio Access  
6 dilde mevcuttur



Sorularınız mı var? 
Yardıma mı 
ihtiyacınız var? 

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


