
Du måste slutföra utbildningen innan du kör in i våra anläggningen. 
Utbildningen finns tillgänglig på nätet 24/7 och du måste slutföra den 
före ankomsten.

Har du några frågor? Behöver du hjälp?
Skicka ett e-postmeddelande till support@muniolms.com  
eller ring +47 33 35 14 20.

Vill du veta hur vi skyddar och använder dina personuppgifter?
Läs mer om integritet här eller skicka ett e-postmeddelande till 
privacy@munio.no

Välkommen till 
Munio Access

SV Svenska
Swedish



Innan du inleder 
utbildningen

Viktigt: Ett mobilnummer och en e-postadress kan tillhöra bara ett 
enda användarkonto. Du kan inte använda samma e-postadress eller 
mobilnummer som någon annan har. 

Din mobiltelefon. Du behöver den för att kunna 
verifiera ditt Munio-konto.

Din egen e-postadress (privata eller arbets-e-
postadress). Detta ger dig åtkomst till ditt konto och 
certifikat. Du kommer att få påminnelser om kurser. 
Om du inte har någon e-postadress, kan du skapa  
en här.

En dator, surfplatta eller smartphone.  

Försäkra dig om att du har



Klicka på länken 
https://munioaccess.com

Du måste logga in 
ELLER skapa ett 
konto



Logga in

1. Välj ditt språk

2. Ange dina  
inloggningsuppgifter 
(e-postadress eller  
mobilnummer)

3. Klicka på NÄSTA

4. Ange lösenord

5. Klicka på LOGGA IN



Skapa konto

1. Fyll i ditt namn,  e-post-
adress och skapa ett 
säkert lösenord

2. Välj det land där din 
arbetsgivare är registrerad

3. Välj din arbetsgivare. Skriv 
in de tre första bokstäverna 
för att börja söka.

4. Skapa ditt konto



Du har nu skapat ditt 
användarkonto som du 
behöver logga in i varje gång 
du behöver förnya en kurs 
eller genomföra en ny.



Välj 

• Munio Access i menyn 
nedanför ditt namn

• Vilken anläggning du 
planerar att besöka

• Korrekt zon



Slutför alla 
obligatoriska kurser

Du måste slutföra alla listade 
kurser och krav innan du får 
tillträde till anläggningen. 

Obs! Det kan röra sig om mer 
än en kurs eller ett krav.



Verifiera ditt 
mobilnummer

Den första gången du inleder någon av kurserna kommer vi att be dig att 
bekräfta ditt mobilnummer. Du kommer att få en kod via sms. 

Viktigt: Ett mobilnummer och en e-postadress kan tillhöra bara ett 
enda användarkonto. Du kan inte använda samma e-postadress eller 
mobilnummer som någon annan har. 

Har du fått ett nytt mobilnummer? Eller är fel nummer registrerat i din 
profil? Logga in och ändra numret i användarprofilen.



Slutförda kurser 
och zoner

När du har slutfört en kurs kommer du att se en bock på kursbilden.

När du har blivit godkänd för zonen kommer du att se en grön bock 
bredvid zonnamnet.



Antalet språk för de andra kraven, såsom lokal information, kan variera 
från anläggning till anläggning.

Munio Access  
finns tillgängligt  
på 6 språk



Har du några 
frågor? Behöver  
du hjälp? 

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


