ScoutLink Nederland

HANDLEIDING Groepsbeheerder
JOTI-IRC
Welkom bij deze handleiding voor de JOTI-IRC voor groepsbeheerders (hierna ook wel Admin genoemd).
Wij wensen jou veel plezier tijdens de JOTA-JOTI!
Deze handleiding is gebaseerd op de handleiding voor de JOTImIRC van 2015, geschreven door geejee.
Achter in deze handleiding staat een verklarende woordenlijst.
Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, mail dan naar joti@scouting.nl.
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1. JOTI-IRC opstarten als groepsbeheerder

Bij de setup heb je een nickname (schuilnaam) ingevoerd voor de admin. Als je deze nickname invult als de
JOTI-IRC zich start, dan opent zich een extra venster. We noemen dit venster de Usermonitor. In dit venster
is te zien wat de users doen: welke kanalen ze ingaan (join) of uitgaan (part), of ze uit het kanaal gezet
worden (gekickt) en welke nickname ze hebben.
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2. Overzicht van de Admin functies in de pop-up menu’s

Als je rechts klikt op een nickname binnen jouw groep en klikt op ‘Admin functies’ krijg je een beheerders
menu te zien. Je kunt kiezen uit ID, Waarschuwing, Schuilnaam, Verdwijn en Exit.

ID

Klik op ID en je vraagt het stations-ID op. Zo kun je zien welke nickname achter welke PC zit.
Het ID kun je veranderen door op elke PC bovenin op het ID knopje te drukken, er open dan een schermpje:

Vul hier een voor jou handige naam in.
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Waarschuwing

Klik op waarschuwing, vul de gewenste tekst in en klik op ok. Bijvoorbeeld ‘Let op je taalgebruik!’.
De gebruiker krijgt nu een popup te zien met de waarschuwingstekst erin:

Schuilnaam

Klik op schuilnaam en verander zo de nickname van de gebruiker. Let op! Als je de prefix niet invult dan is
die weg. Denk hierbij niet alleen aan bewust kattenkwaad, maar ook aan een Welp die onbewust een

ongelukkige schuilnaam heeft gekozen. Je krijgt een pop-up waarbij je de nieuwe naam kan invoeren.

In het beheerscherm krijg je nu ter controle zien dat de nickname veranderd is.

Verdwijn

Dit is een strafmaatregel waarbij je de schuilnaam na meerdere waarschuwingen compleet van het
ScoutLink netwerk verwijdert. Pas dit alleen toe als er daadwerkelijk aanleiding voor is, of in overleg met
een operator van ScoutLink om een eventuele netwerkban (G-Line) te voorkomen.
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Exit

Klik op Exit en deze gebruiker verlaat de servers en kanalen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld het wisselen
van speltakken.

Commando’s
Je kunt de adminfunctie ook via commando’s doen:
PC verwijderen:
/notice *nick* verdwijn
Schuilnaam wijzigen: /notice *nick* changenick *gewenstenick*
JOTI-IRC afsluiten:
/notice *nick* exit
PC ID bekijken:
/notice *nick* ID
Waarbij *nick* natuurlijk moet worden vervangen door de schuilnaam van de gebruiker op de
desbetreffende computer.
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Maximaal aantal verbindingen per groep (IP-adres)
Tijdens de JOTA-JOTI geldt een limiet op het aantal verbinden per IP-adres. Deze limiet is 20.
Wil je met meer dan 20 clients online komen? Dan dien je dit aan te vragen bij ScoutLink Nederland. Dit kan
door een mailtje te sturen naar joti@scoutlink.nl.
In dit mailtje moet minimaal staan:
 Groepsnaam
 Externe IP-Adres
Deze kun je vinden door bijvoorbeeld op https://whatsmyip.com/ te kijken. Rechts bovenin staat
‘Your Public IPv4:’. Die hebben wij nodig.
 Het aantal Clients (PC’s) dat je wil gaan verbinden.
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3. User modus +R
Standaard hebben alle geregistreerde nicknames een modus +R actief. Dit betekend dat je geen privé
berichten van nicknames kan ontvangen die niet geregistreerd zijn.
Het is als groepsbeheerder aan te raden om deze modus uit te zetten, omdat de groepsleden vaak
nicknames gebruiken die niet geregistreerd zijn. Laat je dit wel aan staan, dan ontvang je niet de berichten in
de Usermonitor die je behoort te ontvangen.

Wanneer je net verbinding hebt gemaakt met de servers staat ergens onderin:

* You got MODE +R
Bovenin staat het icoontje
wat ook aangeeft dat de +R aanstaat.
Dit betekend dat je dus geen berichten van ongeregistreerde nicknames kunt ontvangen.

Je kunt de +R uitzetten door op dit knopje te drukken:
Deze veranderd dan in

wat aangeeft dat de +R uit staat.

Je krijgt dan in de ScoutLink schermpje de bevestiging:

* You got MODE -R

Je kunt ook het commando gebruiken:

/mode nick -R
(Hierbij vervang je nick door de nickname van de beheerder.)
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4. Verklarende woordenlijst
Nickname
De schuilnaam waaronder iemand online is. Iedereen ziet deze naam.
Join / joinen
Een kanaal binnengaan.
Part / parten
Een kanaal uitgaan.
Kick / kicken / gekickt
Een kanaal uitgezet worden door een operator.
Ban / bannen / geband
Een kanaal uitgezet worden door een operator en het kanaal voor een bepaalde tijd niet meer in
kunnen.
Kill / killen / gekilld
Van de server afgehaald worden door een operator.
G-Line / G-Linen / ge-G-Lined
Van de server af gezet worden door een operator en voor een bepaalde tijd niet meer op de server
kunnen. Dit is een serieuze ban en is van kracht voor de hele groep.
Operator
De chatters die online zijn met een @ voor hun naam. Zij proberen de chatkanalen gezellig te
houden en mogen ingrijpen als iemand zich misdraagt.
Usermonitor
Het scherm dat bij de groepsbeheerder opent en waar alles in staat wat de groepsleden doen.
Client
Een PC met de JOTI-IRC erop geïnstalleerd.
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