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Download de Siilo Messenger vanuit de Play 
store

Ga naar de Play store en zoek naar ‘Siilo 
Messenger’. Download de app en vervolg de 
registratie. 
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Installatie Overzicht
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Download de Siilo Messenger vanuit de Play store

Doorloop de registratie

Geef toegang tot uw contacten voor optimaal gebruik van 
de app

Stel uw pincode en Touch-ID in 

Sign-Up

2 Doorloop de registratie

Bij het registreren op Siilo is het noodzakelijk om 
uw voor- en achternaam, beroep, mobiele nummer 
en uw werk emailadres op te geven. Ter verificatie 
zal Siilo u een 6 cijferige SMS code toesturen. 
Deze code moet worden ingevuld in het daarvoor 
bestemde veld. 

5 Verifieer uw ontvangen verificatie email binnen 24 uur



Toestemmingen & Pincode
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Stel uw pincode & Touch-ID in
Aan het eind van de registratie zal aan u worden 
gevraagd om een 5 cijferig pincode in te stellen. U 
kunt zelf bepalen welk cijfercombinatie u kiest. 

Vergeet uw pincode niet
Uw Siilo data wordt versleuteld zodra de app wordt 
afgesloten of zodra de app voor 10 minuten niet 
wordt gebruikt. U kunt hierna alleen middels uw 
pincode weer toegang krijgen tot Siilo. 

Touch-ID
Gebruikers met Touch-ID kunnen deze features ook 
gebruiken om in te loggen op Siilo. Het blijft wel van 
belang dat de pincode wordt onthouden, voor het 
zeldzame geval dat Touch-ID niet zou werken. 
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Geef toegang tot uw contacten voor optimaal 
gebruik van de app
Geef Siilo toegang tot uw contacten 
Uw contacten binnen Siilo zijn in eerste instantie 
gebaseerd op de contacten binnen het adresboek 
van uw telefoon (die ook Siilo gebruiken). Voor 
optimaal gebruik van de app raden wij sterk aan 
om de app toegang te geven tot uw contacten. Siilo 
is NEN 7510 gecertificeerd en de app is zodanig 
ontwikkeld dat wij nooit uw contacten op zullen 
slaan op servers. 
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Verifieer de verificatie email
Vergeet niet om binnen 24 uur de link aan te klikken 
die is gestuurd in de verificatie email.
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Start Met Uw Team
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Netwerk
Nodig anderen uit op Siilo, 
verbind in persoon met nieuwe 
contacten via QR code, wijzig uw 
profiel en zoek uw collega’s in de 
wereldwijde Siilo adressenboek.

Chats
Hier kunt u al uw chats 
vinden. Het nummer geeft 
weer hoeveel ongelezen 
berichten u heeft.
 

Instellingen/ Siilo Web
Naast de instellingen 
vindt u hier ook de optie 
om door middel van 
‘Siilo Web’ de desktop 
versie van Siilo te kunnen 
gebruiken. 

Archief
Uw versleutelde media 
archief, gescheiden van 
uw persoonlijke media 
gallerij op uw mobiel.

Goed van start gaan op Siilo
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Nodig uw collega’s uit door te klikken op              in uw Netwerk Tab  

Start een groepschat met meerdere contacten in uw Chats Tab 

Deel een interessante casus door de ‘casus’ feature te gebruiken (in een groeps-
chat) 

Vul uw profiel geheel in en vraag uw verificatie aan om toegang te krijgen tot de 
gehele medische directory in uw Netwerk Tab



Netwerk Tab

Uitnodigen
Nodig uw collega’s uit via 
SMS, email of Whatsapp (u 
kunt uitnodigingen sturen 
naar hele Whatsapp groepen) 
met een persoonlijke 
uitnodiging en een download 

Verbinden met QR code
U kunt ook in persoon 
iemand aan uw contacten 
toevoegen. Beiden personen 
dienen de optie ‘connect 
via QR code’ te selecteren. 
Vervolgens dient één persoon 
de QR code van de ander te 
scannen. 

Uw Profiel en Verificatie
Vul uw profiel in en voeg 
een foto toe zodat andere 
gebruikers u snel kunnen 
herkennen en uw expertise 
kunnen bepalen. Nadat u bent 
geverifieerd door Siilo, wordt 
een blauwe en groene badge 
aan uw profiel toegevoegd, 
waardoor andere gebruikers 
kunnen zien dat u bent 
geverifieerd. 

Siilo Directory van Medische Professionals
Zoek en verbind met andere medische professionals 
van over de hele wereld middels het Siilo adressenboek- 
zonder dat u de contactgegevens nodig heeft. 

Zoek op basis van naam, expertise, locatie of ander 
profiel item (bijvoorbeeld ‘chirurg’). Alleen geverifieerde 
gebruikers krijgen toegang tot het Siilo adressenboek. U 
kunt geverifieerd worden door uw profiel in te vullen en 
de knop ‘X’ aan te klikken in uw profiel. Tevens kunt u 
ook groeps-chats zoeken die vindbaar zijn gemaakt door 
de beheerders van die chats, zoals bijvoorbeeld groeps-
chats voor bepaalde ziekenhuis afdelingen of expertise 
groepen. 
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Chats Tab

Chat Overzicht
Hier kunt u, net als bij 
Whatsapp, al uw (groeps-)
chats vinden. Tegelijkertijd 
is het ook uw volledige 
contactenlijst wanneer u naar 
beneden scrollt.

Zoeken
U kunt binnen al uw (groep)
chats zoeken naar een 
specifiek bericht, gesprek of 
contact. U vindt de zoekbalk 
bovenaan het chat overzicht. 

Maak een Casus aan in een Chat
Wanneer u in een groeps-chat meerdere onderwerpen door 
elkaar bespreekt, kan dit de chat onoverzichtelijk maken. 
Daarom hebben wij de casus feature geïntroduceerd. Door 
een casus aan te maken in een chat, kunt u alle media en 
opmerkingen over de casus overzichtelijk bewaren terwijl 
de rest van uw chat schoon blijft. Een casus kan tevens 
gemakkelijk worden geexporteerd als PDF bestand voor het 
EPD. Maak een nieuwe casus aan door te klikken op        en 
daarna op ‘Casus aanmaken’.

Dempen - Bewaren - 
Verwijderen - Blokkeren
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New Chat
Hier kunt u een nieuwe 
(groeps-)chat aanmaken met 
uw collega’s. Klik op       in 
de rechterbovenhoek om een 
nieuwe chat aan te maken. 
Klik op (+ Maak een nieuwe 
groep aan) en selecteer alle 
contacten die u wenst toe te 
voegen aan de groeps-chat. 
U kunt tevens instellen of de 
groep vindbaar is voor andere 
geverifieerde gebruikers (dit 
staat automatisch ingesteld 
op niet-vindbaar).  

Schuif een chat naar de 
linkerkant om een chat 
te dempen, bewaren, 
verwijderen of te blokkeren. 
Automatisch worden alle 
berichten na 30 dagen 
verwijderd, maar als u de 
optie selecteert om een chat 
te ‘bewaren’ dan voorkomt 
u deze automatische 
verwijdering. 



Archief en Siilo Web

Siilo Web for Desktop
Met Siilo Web kunt u veilig 
chatten en data uitwisselen vanaf 
uw computer. Ga naar Siilo Web 
door te klikken op de 3 puntjes 
rechtsboven in het scherm en 
kies ‘login met QR code’. Ga 
daarna naar web.siilo.com op uw 
computer en scan de QR code. 
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Archief
Alle media op Siilo wordt 
versleuteld en gescheiden 
bewaard van uw persoonlijke 
media op uw telefoon. 
Media binnen Siilo wordt niet 
gesynchroniseerd met derde 
partijen. U heeft twee type media 
archieven op Siilo: 

1. Media Stream - Dit is alle 
media die u heeft ontvangen in 
uw chats. In dit archief wordt uw 
media automatisch na 30 dagen 
verwijderd. 

2. Gepinde Media - Alle media 
die u heeft gepind of die u heeft 
geïmporteerd valt onder gepinde 
media. In dit archief zal uw media 
niet worden verwijderd. 

Veilig Foto’s & Video’s 
Maken en Importeren

Klik op        om veilig 
foto’s en video’s te maken 
met de Siilo camera. Deze 
foto’s of video’s worden 
alleen opgeslagen in uw 
versleutelde Siilo archief 
(en niet in uw persoonlijke 
fotogalerij). U kunt media 
ook uit uw persoonlijke 
gallerij importeren naar 
Siilo.
      

Instellingen
In uw instellingen kunt u 
notificaties instellen en uw 
pincode veranderen. Daarnaast 
vindt u hier een korte handleiding 
die de belangrijkste features van 
Siilo uitlegt. 



Aanmaken Casus
Maak een casus aan om alle op-
merkingen en media met betrekking 
tot de casus overzichtelijk op één 
plek te houden. Maak een nieuwe 
casus aan in een chat door te 
klikken op       en daarna op ‘Casus 
aanmaken’.

Bewaar Belangrijke Chats
Automatisch worden alle berichten 
na 30 dagen verwijderd. U kunt 
echter per chat instellen om de 
chat te ‘bewaren’, waardoor de 
berichten in die chat niet meer 
automatisch zullen worden 
verwijderd. U kunt dit doen door 
in uw chat overzicht de chat naar 
links te schuiven en vervolgens 
‘bewaren’ te kiezen.

Tips & Tricks
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Vervaag en Pijl Tools 
U kunt foto’s onomkeerbaar 
anonimiseren door de vervaag 
tool te gebruiken. Daarnaast kunt 
u bepaalde gedeeltes van de foto 
aanduiden met de pijl tool. Klik 
op        om deze tools te kunnen 
gebruiken. 

Direct Beveiligde Camera
U kunt direct toegang krijgen tot 
uw beveiligde Siilo camera (zonder 
uw pincode in te voeren) door op 
uw startscherm een shortcut toe 
te voegen. U kunt dit doen door in 
de instellingen te klikken op ‘Maak 
Siilo Camera shortcut’. Alle foto’s 
die hiermee worden gemaakt, 
worden alleen opgeslagen in uw 
versleutelde Siilo archief (en niet in 
uw persoonlijke gallerij) 


