ClanPoint GameServer Beheer Handleiding
Bij ClanPoint kun u via de web- interface simpel, snel en efficiënt uw server beheren. Met
onze software kun u uw server starten, stoppen, herstarten en eventueel herinstalleren. U kunt
zelfs zien wat er op de achtergrond gebeurd bij het aanstaan of het herinstalleren van uw
server. Een game server beheren is nog nooit zo makkelijk geweest!!
Inloggen
Om uw game server te beheren ga je naar onze website
www.clanpoint.com. Rechts boven (zie fig 1) ziet u twee
invoer velden staan waar u uw wachtwoord en login naam kunt
invullen. Deze gegevens staan vermeld in uw contract. Druk na het
invullen van uw login naam en wachtwoord op het knopje login.

Afbeelding Inloggen

Iedereen die bij ons een server huurt heeft een login naam en wachtwoord gekregen. Bent u
uw inlog naam en wachtwoord vergeten, dan kunt u ons bellen of e- mailen. Wij sturen dan zo
snel mogelijk uw gegevens opnieuw op.
Wanneer u succesvol bent ingelogd, verdwijnen de invoer
velden en komt daar het volgende te staan à
Klik op Beheer om verder te gaan.
Afbeelding ingelogd

Eenmaal ingelogd
Wanneer u bent ingelogd, krijgt u het onderstaande scherm te zien:

Vanuit dit scherm kunt u uw server starten, stoppen en herinstalleren.

Server starten
U bevind u zich nu automatisch in de optie SERVER, die links boven in het grijze deel van
het scherm staat. Bij deze optie kunt u uw server starten. In het grijze deel van het scherm,
ziet u vlak naast de optie ‘SERVER’ de optie ‘STARTEN’ staan. Wanneer u hierop klikt,
verschijnt er een extra scherm die verteld wat de server precies aan het doen is terwijl hij aan
het starten is*1 (zie afbeelding server output).
Sommige spellen starten binnen 5 seconden op, en bij andere kan het soms 5 minuten duren.
Bij Counter Strike haalt de server voor het straten eerst de nieuwe updates op bij STEAM.
Omdat ClanPoint een eigen STEAM server binnen haar netwerk heeft zou dit over het
algemeen redelijk snel moeten gaan.
*1, dit werkt alleen als u bij menu item instellingen de optie ‘Automatisch
openen server output by opstarten’ aangevinkt heeft.

Server herstarten
De server herstarten gaat hetzelfde als bij de server starten.
De mogelijkheid bestaat dat u de server wilt herstarten
omdat u nieuwe instellingen wil laden. Ook hier verschijnt
Scherm wat u hiernaast ziet afgebeeld (afbeelding server
output). De duur van herstarten is ongeveer even lang als
bij het starten.
Server stoppen
Ook de server stoppen gaat hetzelfde als bovenstaande
beschrijvingen, en ook hier zal het scherm ‘server output’
verschijnen.
Server herinstalleren
Het kan voorkomen dat u een schone installatie wilt op uw
server. Wanneer u op HERINSTALLEREN hebt geklikt,
komt er een scherm met de volgende melding:
Belangrijk! De huidige server installatie wordt verwijderd. Weet u zeker
dat u de server opnieuw wilt installeren?

Als dit het geval is, klikt u dan op optie ‘VOLGENDE’
recht onderin het scherm. U komt dan in het volgende
scherm terecht:

Afbeelding Server Output

In dit scherm kunt u kiezen voor de gewenste installatie, en vervolgens op de
‘HERINSTALLEER’ rechts onderin staat. Er zal eerst nog een keer extra gevraagd worden of
u zeker weet dat u uw server wilt herinstalleren.
De server za l nu beginnen. Zoals het scherm al vermeld, kan dit ongeveer een kwartier duren.
Wij raden u aan om uit te loggen nadat u op de herinstalleer knop heeft gedrukt.
Problemen
Probleem, Server start niet meer op:
Oplossing 1: In de hostnaam, RCON of wachtwoord staan
vreemde tekens of spatie’s dankzij deze karakters start de server
niet meer op. Vervang of verwijder deze karakters.
Oplossing 2: U heeft een MOD gekozen die niet geïnstalleerd staat op uw huidige installatie.
Herinstalleer uw server met de juiste installatie zodat uw gewenste MOD wel werkt.
Oplossing 3: Wanneer de server niet meer start dan raden wij u aan om uw server te
herinstalleren (zie hoofdstuk Server herinstalleren). Verander na de her installatie niks aan
de server instellingen en start de server op.
ClanPoint hoopt dat deze handleiding u van nut is geweest (of nog zal zijn).
Mocht u nog vragen hebben, u kan bellen of mailen naar ClanPoint.

