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Gebruik van de Daemon en BF2client 
De daemon van GlinQ wordt gestart via onze beheer interface via onze 
website (www.clanpoint.com). Wanneer je bent ingelogd druk je op 
start en wordt de daemon onzichtbaar gestart, voorheen startte je op 
deze manier de Battlefield2 server. Nu kan je de bf2client gebruiken 
om op de daemon in te loggen om de server hiermee te starten.  
 
Om in te loggen op de daemon heb je de volgende gegevens nodig:  Afbeelding 1, Login scherm 

• Loginnaam, is altijd ‘admin’, zie afbeelding 1, login scherm. 
• Password, het zelfde als je rcon wachtwoord deze vind je in de ClanPoint beheer interface. 
• IP nummer, dit is het IP nummer van jouw server. 
• Poort nummer, Jouw server poort + 50. Heeft de server poort 16567 dan is het poort nummer 

16567+50= 16617. Wanneer je server poort 10000 heeft is het poort nummer van de Daemon 10050.  
 
Alles op een rijtje: 

• Het RCON wachtwoord kan alleen veranderd worden in de ClanPoint beheer interface via de onze 
website. 

• Het RCON wachtwoord is tevens de loginnaam om op de daemon in te loggen, zie afbeelding 1, login 
scherm. 

• Je usernaam is altijd ‘admin’, zie afbeelding 1, login scherm. 
• Via de clanpoint website start je de Daemon op niet meer de Battlefield2 dedicated server. 
• Via de Daemon start je de Battlefield2 server. 

 

Voordelen 
Met behulp van deze tool heb je meer mogelijkheden tot het beheer van je server. Hieronder in het kort een 
opsomming van de mogelijkheden: 

• Default.cfg beheren 
• Serversettings.con beheren 
• Maplist beheren 
• Banlist beheren 
• Kicken en bannen van mensen 

• Speler overzicht 
• Ondersteuning van mods 
• Speler en Ping statistieken 
• RCON commando’s versturen 
• Starten en stoppen van de server 

 

Contact 
Onze helpdesk is meer dan bereid om ondersteuning te geven bij vragen of opmerkingen. Ons e-mail adres is 
info@clanpoint.com en telefoonnummer 075-6407599. 
 

Dankwoord 
Graag willen wij de mensen van GlinQ bedanken voor de ontwikkeling van deze tool.  
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