Kom godt i gang med at bruge Signal
- krypteret chat, taleopkald og videokonference

Installation af Signal
I denne guide benytter jeg en Android mobiltelefon, hvor Signal
installeres fra Play Store. Benytter du derimod en iPhone, så kan du
blot installere Signal fra App Store. Resten af guiden vil du kunne
bruge selv om du bruger Signal fra en iPhone. Den eneste nævneværdige forskel der er på opsætningen af Signal på en Android og
iPhone mobiltelefon er måden verificerings SMS’en håndteres på.
På en Android mobiltelefon får Signal selv lov til at opsnappe
SMS’en med verificeringskoden. På en iPhone har apps ikke adgang
til brugerens SMS’er, så der skal du selv læse verificeringskoden i
SMS’en og manuelt indtaste den i Signal.

1. Åben Play Store.

3. Appen du vælger at installere skal være
fra Signal Foundation. Luk Play Store efter
installationen er gennemført.
4. Nu kan du så finde appen Signal på din
hjemmeskærm med dette ikon. Og gå i
gang med opsætningen af Signal.

2. Søg efter Signal
og vælg Signal Private Messenger

Opsætning af Signal
Når du sætter Signal op, så er dit telefonnr. det samme som dit brugernavn. Det betyder at
du kan finde andre ved hjælp af deres telefonnr. og andre kan finde dig ved hjælp af dit
telefonnr. Det betyder også at et telefonnr. også består af en landekode. Fx 0045 53 33 17
59. Dette betyder at du kan oprette forbindelse til folk globalt og ikke kun lokalt i Danmark.
Og da chat, taleopkald og videokonference i Signal går igennem internettet – mobilnet, når
du er på farten, og WiFi, når du er hjemme – så koster det ikke telefontakst eller SMS takst.
Det vigtigste er dog at både chat, taleopkald og videokonference er krypteret og dermed
ikke kan læses eller aflyttes af tredjepart. Almindelig telefoni og SMS’er er derimod at
betragte som ”digitale postkort”.
1. Åben Signal og begynd opsætningen. Det første du
skal godkende er Signal betingelser og privatlivsregler
ved at trykke på ”Continue”. Kort fortalt. Signal logger
kun to informationer, to tidsstempler. Tidspunkt og
dato for hvornår du oprettede dig som bruger af Signal
og for hvornår du sidst var logget på Signal. Resten er
privat og logges ikke af Signal.

2. For at du kan bruge Signal optimalt sammen med
dine almindelige (ikke krypterede) telefonopkald og
SMS’er, så har Signal brug for adgang til din kontaktbog
og din telefons interne lager. Tryk på ”Continue”.

3. Tryk på ”Allow”.

4. For at kunne håndtere Signal opkald har Signal brug
for tilladelse til at gøre dette. Tryk på ”Allow”.

5. For at du fx har mulighed for at uploade billeder til en
chat og mulighed for at download det andre i chatten
uploader, så har Signal brug for tilladelse til at gøre
dette. Tryk på ”Allow”.
6. Nu er Signal sat op til at køre på din mobiltelefon. Det
næste skridt er at oprette en bruger hos Signal. Til det
formål skal Signal bruge dit telefonnr., der fremover
bliver dit brugernavn hos Signal. Dit telefonnr. vil blive
verificeret ved at du får tilsendt en kode pr. SMS. Denne
verificering betyder også at alle deltagere i en chat, en
taleopkald eller en videokonference ved hjælp af Signal
kan regne med at det er dit telefonnr. og dermed dig
der deltager. Vælg den korrekte landekode (fx +45) eller
det korrekte land (fx Denmark), indtast dit telefonnr. og
tryk på ”Next”.

7. Hvis det indtastede telefonnr. er korrekt, så tryk på
”OK” for at gennemføre verificeringen.

8. Hvis du benytter en Android mobiltelefon, så afvent
at du modtager en SMS fra Signal med en verificerings
kode. Denne verificerings kode vil på en Android mobiltelefon automatisk blive opsnappet af Signal.
På en iPhone vil du derimod være nød til at åbne den
SMS, som Signal har sendt, og manuelt indtaste koden i
Signal, da iPhone ikke tillader at apps får adgang til en
SMS på en iPhone.

9. Det navn du skriver ind her vil være det navn som
andre Signal brugere får vist, når du indgår i en chat, et
taleopkald eller en videokonference. Det behøver ikke
at være dit sande eller fulde navn. Det er helt op til dig.

10. Nu er din profil oprettet hos Signal og du kan nu
chatte og foretage opkald med og uden video til andre
brugere af Signal. For at beskytte dit privatliv, så vil du
nu blive bedt om at oprette en pinkode til Signal.
Med denne pinkode kan du geninstallere Signal på din
mobiltelefon og få adgang til din profil, dine indstillinger
og din kontakter.
Du vil blive bedt om at indtaste din valgte pinkode to
gange og trykke på ”Next”. Hvis du ikke kan se ”Next”
på din mobiltelefon, så kan du med fingeren trække
skærmbilledet op og få adgang til knappen ”Next”.

11. Så er du i gang med at bruge Signal. Nederst får du
tilbudt muligheden fora at oprette en gruppechat og
muligheden for at invitere andre til at bruge Signal med
en SMS. Blyanten giver dig adgang til at start en chat
med en anden Signal bruger.

Brug af Signal til chat, taleopkald og videokonference
1. Når du modtager en chat besked fra en Signal bruger
du ikke tidligere har være i kontakt med, så vil du modtage en beskedanmodning som du skal godkende ved at
trykke på ”Accept” for at i kan fortsætte dialogen. Du vil
som modtager af beskedanmodningen kunne se den
andens navn og profilbillede. Dit eget navn og billede vil
kun blive delt, hvis du vælger at acceptere beskedanmodningen. Det sammen vil andre Signal brugere gøre
som modtager af en chat besked fra dig for første gang.
2. Når du har accepteret den andens beskedanmodning
eller den anden har accepteret din beskedanmodning,
så kan i chatte sammen samt foretage taleopkald og
videokonference kald til hinanden.
I bunden kan du skrive en chat beskeder samt tage et
billede eller lave en lydoptagelse (besked på telefonsvaren) for at dele dette eller denne i chatten.
Muligheden for taleopkald og videokonference kald får
du adgang til øverst til højre. Når du starter et taleopkald vil du blive bedt om at godkende dette med et tryk
på ”Call” efterfulgt af en godkendelse af at Signal benytter mikrofonen. Ved et videoopkald vil du ydermere
blive bedt om at godkende at Signal bruger kameraet.
Ikonet bestående af de tre prikker giver dig adgang til
forskellig valg og indstillinger for jeres fremtidige dialog
ved hjælp af Signal.

Brug af Signal Desktop til chat, taleopkald og videokonference
Det vi indtil nu har installeret og sat op på din mobiltelefon
kunne kaldes Signal Mobil, fordi der også findes en Signal
Desktop. Signal Desktop er en app eller et program som kører
på din computer og bliver linket til din Signal Mobil, så du kan
chatte samt starte taleopkald og videokonference kald fra din
computer.
Dette link mellem din mobiltelefon (med Signal Mobil) og din computer
(med Signal Desktop) vil øge Signals anvendelighed som fleksibel, sikker
kommunikationsplatform i din dagligdag.

Signal Desktop kan du download til både Windows, Mac og Linus fra signal.org/download.
Og selvfølgelig får du også en guide til hvordan du linker Signal Desktop til Signal Mobil.
1. Når du har downloadet Signal Desktop og installeret appen eller programmet på din computer, så starter Signal Desktop automatisk op og tilbyder dig som det første at linke Signal
Desktop til Signal Mobil på din mobiltelefon ved at skanne en QR kode.
2. Dette gør du på følgende måde:
a) Åben Signal Mobil på din mobiltelefon.
b) Tryk på ”De tre prikker”-ikonet
c) Vælg ”Settings”
d) Vælg ”Linked devices”
e) Tryk på plusset
f) Vælg ”Allow”
g) Skan QR koden på din computers skærm
h) Tryk på ”Link device”
3. Navngiv din laptop i Signal Desktop og klik på
”Finish linking phone”. Og afvent …

Grunden til at du skal navngive din laptop i Signal Desktop er at det vil give dig mulighed for
at fjerne dette link i Signal Mobil på din mobiltelefon, hvis fx din computer bliver stjålet.
4. Dine kontakter og grupper er nu blevet synkroniseret fra Signal Mobil på din
mobiltelefon til Signal Desktop på din computer. Dog uden historik. Fremover
vil alt der vises og gøres i Signal Mobil også vises og gøres i Signal Desktop – og
omvendt.

5. Hvis du vil foretage taleopkald og videokonference kald
fra Signal Desktop, så skal du gøre følgende først:
a) File
b) Preferences
c) Permissions
d) Sæt et flueben ved "Allow access to the microphone" og "Allow access to the camera".

Brug af chat og videoopkald i Signal grupper
Ligesom du i Signal kan benytte chat og videoopkald sammen med en
anden bruger, så kan du også bruge disse to funktionaliteter i en Signal
gruppe med flere brugere både i Signal Mobil og Signal Desktop.

