Signal, beveiligd bellen en chatten

Signal is een chat- en bel-app waarmee je versleuteld kunt communiceren met andere gebruikers. De
applicatie werkt vergelijkbaar met WhatsApp, maar versleutelt met eind-tot-eind-encryptie al je
gesprekken zodat niemand (inclusief de makers) ze af kan luisteren.

Downloaden en activeren
Je kunt Signal downloaden in de App Store van iOS, of in de Play Store op Android. Je vindt de apps
hier: Open je camera en richt op onderstaande code. Of zoek het op in de app store of Playstore.

Voor Android:

Voor iOS:

Je activeert de app met je telefoonnummer, op dezelfde manier waarop je je WhatsApp-account al
die jaren geleden hebt geactiveerd. Zodra je je telefoonnummer hier hebt ingevoerd, ontvang je een
activatie-sms. De app ziet dat en activeert de app dan direct.

Berichten versturen
Je komt hier in het scherm uit waar je al je chatgesprekken ziet. In het begin zul je zien dat het
scherm nog helemaal leeg is, omdat je nog geen gesprekken hebt gevoerd.
Als je een chat wilt beginnen, klik je rechtsonder op het pennetje. Je krijgt dan een lijst met al je
contacten te zien. Zodra je die aantikt kun je beginnen met chatten.
Je kunt tijdens een gesprek chatten met je vrienden, waarbij je dezelfde functies hebt als in andere
chat-apps. Zo kun je afbeeldingen versturen, en via het menu rechtsboven vind je extra opties zoals
het verwijderen van een gesprek of het toevoegen van een extra bestand.
Je kunt in een gesprek ook bellen met je vrienden. Je kunt met contactpersonen bellen via VoIPOok
dat is versleuteld, waardoor je zeker weet dat niemand kan meeluisteren. Je doet dat door in een
gesprek met een contactpersoon bovenaan drukt op het belicoontje.

Signal, beveiligd bellen en chatten

Groepsgesprek
In Signal kun je ook een groepsgesprek starten. Bijvoorbeeld met een 2e medewerker van Zorg Intens
of meerdere gezinsleden.
1. Open Signal.
2. Tik op de menuknop.
3. Tik op Nieuwe groep.
4. Tik op Leden toevoegen
om contactpersonen te selecteren of om telefoonnummers in te
voeren.
5. Tik om het selecteren van contactpersonen te voltooien.
6. Optioneel: Tik op de naam van de groep om de naam van de groep te veranderen.
7. Optioneel: Tik op de groepsafbeelding
om een afbeelding in te stellen welke alle
groepsleden zullen zien.
8. Tik op
om onmiddelijk een groep aan te maken met alle geselecteerde leden. Vanaf dat
moment kunnen alle leden berichten aan de hele groep verzenden.
9. Verzend een bericht in de groep.

Cliënten uitnodigen voor Signal
Zodra je Signal op je telefoon hebt, kun je je cliënten een uitnodiging versturen. De app laat bij
openen gelijk een knop zien met: nodig je vrienden uit. Dit kan door ze een uitnodiging via o.a. sms,
whats app te sturen.
1.
2.
3.
4.
5.

Open Signal.
Tik op de menu knop.
Tik op kennissen uitnodigen.
Je kan kiezen om te delen met behulp van een andere app of via een sms-uitnodiging.
Om te delen via een andere app, tik simpelweg op het pictogram van die app. Er zal een conceptbericht verschijnen met de uitnodigingskoppeling.
6. Om te delen via sms, selecteer contactpersonen door op het selectievakje in de rechter kolom te
tikken, tik daarna op de verzend-knop in de rechteronderhoek.
(Beeld)bellen
1. Tik in Signal op de ‘opstellen’-knop
om een overzicht te zien van contacten
2. Selecteer een contactpersoon of voer een nummer in om dat gesprek te openen.
3. Tik op het telefoon-pictogram

om een spraakoproep te beginnen of op het camera-

pictogram
om een video-oproep te beginnen. Tik op het camera-pictogram
van jou kant door te geven of te verbergen.

Succes!

om video

