ZNC Mibbit Configuration
Allereerst, Zorg ervoor dat een BdG supporter je de nodige informatie geeft en hij een ZNC-account
voor je aanmaakt. Heb je dat niet, zorg daar dan eerst voor!
(Door in #BdG om hulp te vragen)
Je hebt een mibbit account nodig om servers op te slaan. Omdat ZNC een server is, gaan we dat eerst
doen. Ga naar http://mibbit.com/signup.html om een account aan te maken.

Vul eerst je E-mail, gebruikersnaam en wachtwoord in. Zorg ervoor dat je je je wachtwoord goed
schrijft! Mibbit stuurt geen bevestigingsmail, dus je kan meteen door. Na het registreren brengt Mibbit
je naar de volgende pagina:

Klik op ‘Chat’ en je zal worden doorgestuurd naar het start scherm. In de rechter bovenhoek van de
website kan je een klein menu vinden met de volgende opties: ‘Account’, ‘Prefs’, ‘Profile’, ‘Channels’
en ‘Logs’.

Klik op ‘Account’ en je zal een scherm binnenkomen met verschillende instellingen. Negeer deze en ga
naar beneden naar ‘My IRC account’. Klik op ‘Add new entry’ om een server toe te voegen.

Er zullen een aantal velden verschijnen. Deze velden moeten worden ingevuld met deze informatie:
•
• Server → znc.b3r3nd.com:<port> (Port krijg je van de supporter, zonder <>)
• Nick → Gebruikersnaam
• Pass → Dit veld zal worden gegeven door de supporter.
• Auth Method → Pass
• Charset → UTF-8

Als dit klaar is, klik op ‘Save changes’. Klik daarna op ‘Connect now’. Als je alles goed heb opgezet,
zal je nu worden ingelogd op je ZNC. Je zult een vergelijkend scherm zien met het scherm hier
beneden.

Dit betekent dat je ZNC werkt, de server is opgeslagen in je account en je kunt vanaf nu af aan je ZNC
in mibbit gebruiken!

Change Tabs
Als je mibbit gebruikt zoals het normaal is ingesteld, zul je de kanalen boven het scherm vinden. Dit is
erg onhandig, omdat als je veel kanalen joint, je alle kanalen dan niet meer kan zien. Hierdoor kan je
berichten of Query’s missen.
Als je naar naar je account voorkeuren tab gaat (Het ‘Prefs’ scherm in je menu) dan zul je een scherm
zoals dit zien:

In de linker bovenhoek staat een optie ‘Tabs On Left’. Schakel die in.

Als je dit nu opslaat, zorgt mibbit er automatisch voor (zonder disconnecten) dat alle kanalen aan de
linkerkant komen!

Ik zal later misschien nog meer instellingen, uitleg of foto’s toevoegen. Maar nu weet je hoe je je moet
connecten met je ZNC, en daar gaat het om. Vragen en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!
Met Vriendelijke Groeten, Berend
Vertaald door Jelte

