
Signet transfer - Leiðbeiningar 

Áður en farið er af stað 

Gott er að breyta stillingum í vefskoðara (enska: Web browser) varðandi niðurhal á skrám svo að þú 
getur betur stýrt því hvert skrárnar fara á töluvnni þinni. Til að vefskoðarinn spyrji þig hvar eigi að vista 
skrá áður en þú hleður henni niður. Þetta er gert með því að fara í stillingar á viðkomandi vefskoðara. 

 

 
Senda skjöl á einstaklinga (ekki hópa) 

Til að senda skjöl á einstaklinga er farið á síðuna https://transfer.signet.is og valið „Senda á 
einstaklinga“. Þar birtist eftirfarandi valmynd sem notuð er til að senda skjöl til einstaklinga. 

 



1. Velja skrá sem er vistuð í tölvunni 
a. Hægt er að velja eina eða fleiri skrár með því að draga þær inn svæðið (sjá mynd) eða 

með því að smella á svæðið og velja skrárnar á diski. 

 
 
Ef send er fleiri en ein skrá, eru skrárnar settar i ZIP skrá. Sjálfgefna nafnið á ZIP skránni 
er  „skra.zip“.  Mælt er með því að breyta nafni skráarinnar í eitthvað viðeigandi. 
 

2. Ef við á má skrifa í reitinn „Upplýsingar með sendingu“  frekari upplýsingar sem fylgir 
sendingunni. Þessar upplýsingar vistast inni í kerfinu með viðkomandi sendingu, þannig að 
viðtakandi sér þær ekki nema að hafa auðkennt sig fyrst með rafrænum skilríkjum. 
 

3. Móttakendur valdir með því að setja inn kennitölu þeirra. Einnig er hægt að skrá inn nafn 
viðkomandi og leita þannig að kennitölu viðkomandi. Hægt er að skrá inn eins marga 
móttakendur og þarf með því að smella á bæta við móttakanda. 
 

4. Til að senda skrána er smellt á takkann „Senda“ 
a. Póstur berst svo til sendanda um að skrá hafi verið deilt í gegnum Signet.  

5. Þegar skráin sem þú sendir hefur verið móttekin færðu tölvupóst með tilkynningu um hver hafi 
móttekið skránna.  

 

 

 

 

 



Senda stutt skilaboð 

Ef senda þarf stutt skilaboð með trúnaðarupplýsingum er ferlið það sama og lýst var hér að framan, fyrir 
utan að í stað þess að velja „skjöl“ er valið „Skilaboð“. 

 

 

Skrifið inn þau skilaboð sem senda á inn í boxið „Skilaboð“. Hægt er að velja milli þess að 
móttakandinn fái skilaboðin á PDF skjali eða sem textaskjal. Því næst er valið hvaða móttöku 
hópur eða hópar eiga að fá skilaboðin send. Móttöku aðilinn fær boð um að hans bíði skjal í 
Signet transfer. Þegar skilaboðin eru sótt, er skjali með skilaboðunum hlaðið niður með sama 
hætti og önnur skjöl í Signet transfer. 

 

Senda gögn á fyrirtæki/stofnanir/Sveitarfélög 

Til að senda gögn til fyrirtækja, stofnana eða sveitarfélaga er annaðhvort farið í gegnum tengil á 
heimasíðu viðkomandi aðila líkt og talað er um hérna að ofan eða smellt á „senda á fyrirtæki“ inni á 
Signet síðunni.  (ATH margir aðilar eru eingöngu með slíkan einka tengil sem ekki hægt að nálgast í 
gegnum Signet transfer síðuna. Ef þig vantar að senda trúnaðargögn til aðila sem ekki er að finna á 
Signet transfer síðunni, þá er ráðlegt að spyrja viðkomandi hvort fyrirtækið/stofnunin/sveitarfélagið sé 
með Signet transfer tengil sem þú getur notað og þá hvar hann er að finna) 



 

  



Taka á móti skrá 

1. Tölvupóstur berst á póstfang móttökuhópsins frá no-reply@signet.is, um að þér hafi verið send 
skrá í gegnum Signet. Pósturinn inniheldur hlekk á skjalið sem var sent.  

a. Þegar skrá er móttekin þá er eingöngu hægt að sækja gögnin einu sinni, þegar gögnin 
hafa verið sótt er þeim eytt úr Signet transfer. Um leið og gögnin eru sótt er sendur 
tölvupóstur á sendanda þar sem fram kemur hver tók á móti skjalinu. (ATH: Þegar gögn 
eru móttekin í gegnum fyrirtækjagáttina, getur aðeins einn sótt gögnin.  Sá aðili hópsins 
sem er fyrstur að opna hlekkinn getur sótt skránna. Aðrir ekki þar sem einungis er hægt 
að sækja skjalið einu sinni.) 

2. Ýtt á tengil (link) í tölvupósti og skráð inn með rafrænum skilríkjum 

3. Ýtt á sækja skrá. 

  
 

4. Þá hleðst skráin niður. Ef ekki er búið að breyta stillingum vefskoðarans þá fer skráin sjálfkrafa 
niður í möppuna “downloads” inni á Heimasvæðinu tölvunnar. 

a. Ef búið er að breyta stillingum vefskoðarans líkt og lýst er hér að framan, er viðkomandi 
spurður sé hvar eigi að vista skrána, eftir það er hægt að nálgast skránna á þeim stað 
þar sem hún var vistuð. 

b. Þegar skrá hefur verið sótt, er skráður dagsetning og tími sem og nánari sönnunargögn 
um að móttakandinn hafi móttekið sendinguna. Sendandi getur fengið kvittun fyrir að 
skráin hafi verið móttekin. Ef smellt er á nafn móttakanda, þá opnast gluggi með frekari 
staðfestingargögnum. 

 

Að uppfæra netfang 

Til þess að hægt sé að senda staðfestingarpósta þurfa rétt netföng notenda að vera skráð í kerfinu. 
Notendur geta sjálfir uppfært netfangið sitt með þvi að smella á bóluna með upphafsstöfum þeirra efst í 



hægra horninu og velja þar mínar upplýsingar.  Þá opnast valmynd þarsem hægt er að uppfæra 
stillingar. (muna að smella á vista til að festa breytingar). 

 

Listi yfir móttekin og send gögn 

1. Skráið ykkur inn í Signet, og smellið á „Mínar síður“, efst í hægra horninu. 
2. Þá birtist yfirlit yfir nýlegar skrár og hvort þær séu sóttar eða ósóttar – Athuga að yfirlitið er 

einungis síðastliðinn mánuður, þ.e. eingöngu er hægt að sjá upplýsingar um sendar og 
mótteknar skrár 99 daga aftur í tímann. 

3. Sækja gögn eða skoða upplýsingar um send/móttekin gögn:  

 
Fyrir ofan listann er stjórnborð þar sem hægt er að stilla hvaða skrár eru í fókus. Annarsvegar 
„Mótteknar skrár“ eða „Sendar skrár“. Sjálfgefið er að mótteknar og ósóttar skrár eru í fókus. Ef 
gildi er skráð í reitinn „Leit“ þá þrengir það enn frekar fókusinn.  

a. Ef skrá er í stöðunni „Ósótt“, er smellt á .  Þá opnast valmynd til að sækja skrána 
b. Ef skrá er í stöðunni „Sótt“ er smellt á . Þá opnast upplýsingar um hvenær skrá var 

sótt. 
4. Ruslatunnan er notuð: 

a. Ef skrá er ósótt, til að eyða skránni áður en hún er sótt 
b. Ef skrá er sótt, til að eyða upplýsingum um hvenær skrá var sótt. 

5. Ef smellt er á umslagið opnast valmynd til að senda áminningu til móttakenda. 

VARÐANDI SIGNET: 

Signet transfer styður sendingar á allt að 500MB skrám 


