Aan de slag met

ScoutLink

Inloggen en deelnemen aan de JOTI

Wat is JOTI?
● JOTI is een online platform voor
scouts en gidsen van over de
hele wereld!
● JOTI is een evenement dat elk
jaar sinds 1995 gehouden wordt
● Chatten tijdens de JOTI wordt
verzorgd door ScoutLink

Wat is Scoutlink?
● ScoutLink is een IRC chat netwerk voor scouts en
gidsen
● We zijn 24-7 online, 365 dagen per jaar!
● Ons team van vrijwilligers houden toezicht op alle
kanalen om deze veilig te houden.
● IRC is anders dan de meeste chat providers, omdat
je je eigen chat client nodig hebt-kunt gebruiken om
te kunnen verbinden
● Gelukkig maakt ScoutLink dit een beetje makkelijker
door voor jou een client beschikbaar te stellen
genaamd ScoutLink Webchat!

ScoutLink Regels:
1. Volg altijd de scoutswet/gidsenwet.
2. We staan de uitwisseling van expliciet materiaal
(beledigend,bedreigend of seksueel materiaal) niet toe.
3. Flooden/spammen is niet toegestaan, evenals het misbruiken van
onze services.
Dit omvat herhaaldelijk hetzelfde bericht sturen en random
berichten/karakters sturen die nergens op slaan.
4. Deel geen persoonijke informatie, en vraag hier ook niet om.
Waaronder je naam, emailadres, social media, woonplaats en
school, het delen van je scoutinggroep is toegestaan.
5. Geen DM’s met 18- als je 18+ bent en vice versa!

Informatie over PM’s
● Het is mogelijk prive gesprekken te voeren op
ScoutLink
● Omdat het niet mogelijk is om te zien of iemand een
volwassene is of niet is het niet toegestaan om te
reageren op privéberichten (tenzij het een bericht
van een operator is)
● Als een gebruiker jou een PM stuurt (zonder
toestemming) dien je dit te melden bij een operator
● Je kunt de meeste PM’s stoppen door “/mode +r” te
typen, dit kan in elk kanaal en zal niet gezien
worden door anderen (alleen bepaalde operators
kunnen jou dan nog PM’s sturen)

Inloggen:
Ga naar webchat.scoutlink.net
Als je op de pagina bent, wacht dan op meer instructies.

Welkom op ScoutLink!
1. Kies een nickname. Gebruik
hiervoor geen privéinformatie
zoals je naam of ongepaste
woorden
2. Kies een kanaal bij “channels”
3. Je hebt geen NickServ
wachtwoord (NickServ
Password)
4. Klik “Connect”!

Tijd om gezellig mee
te doen
●

●

●

#help

Welkom op ScoutLink! Als het
goed is ben je in een kanaal
gekomen
Als je nog geen berichten ziet,
maak je geen zorgen, IRC
laadt geen oude berichten van
voordat je ingelogd bent.
Je kunt je berichten typen in
de tekst box naast je nickname
onderin, en druk op enter of
het papieren vliegtuigje om je
bericht te sturen.

Andere kanalen
#help

1.

2.

3.
#help
Username

Als je naar een ander kanaal
wil druk je op de drie streepjes
linksboven
Je kunt een kanaal kiezen in de
lijst die verschijnt, type “/list”
als bericht om meer kanalen
te zien of “/join kanaalnaam”
om naar een bepaald kanaal
te gaan
PM’s komen ook in de lijst te
staan, deze hebben een
spraakwolkje in plaats van 2,
als deze niet van een operator
zijn kun je deze negeren.

Dat was het (voor nu)!
Veel plezier, en vraag je
leiding of een operator als je
vragen hebt!!

