Teamspeak2 Info Tool download en installatie
Er is een handige tool voor Teamspeak2 zodat je niet het volledigeTeamspeak2 scherm in beeld
hoeft te hebben om te zien wie er aan het woord is.
Deze tool heet Ts-Info en is te downloaden bij: http://bafio.altervista.org/awos.htm
Op deze site kun je meer handige tools vinden maar in dit geval klik je in de linker kolom op de tekst:
Ts-Info (pijl 1)
Op deze pagina krijg je de kans om het hele verhaal achter Ts-Info te lezen, of je klikt op Download
(pijl 2) om het (kleine) programma te downloaden.

Open de ge-downloade zip-file en je ziet 2 bestanden:

Maak een nieuwe map met de naam “Teamspeak2 Info” of een naam die lijkt op de naam van de
map waar Teamspeak2 in staat zodat de mappen bij elkaar staan en de nieuwe map gemakkelijker
terug te vinden is.

Kopieer de 2 bestanden naar de nieuwe map
Open de “Teamspeak2 Info” map en maak van TS-info.exe een snelkoppeling op je bureaublad.

Open het programma als Administrator.
Mocht het programma niet starten, zet dan deze file: msvbvm50.dll in de map bij Ts-Info.exe.
Eerst moet je wat velden invullen zoals hieronder.
Als je eerst nog wat wilt experimenteren met kleuren en posities e.d. moet er geen vinkje bij Auto
Enable staan. Als alle instelleningen naar wens zijn, kun je het vinkje zetten en komt onderstaand
startup scherm niet meer in beeld.

Klik op Save and Enable.

Er verschijnt een icoontje op je taakbalk
Het bolletje is rood als Teamspeak2 nog niet is opgestart of geen verbinding heeft, en wordt groen
als Teamspeak2 verbinding heeft gemaakt met de server.

Controle:
Start (als Administrator) Teamspeak2 en maak verbinding met de server.
Druk op de “zendtoets” en er verschijnt een informatieblok rechtsonder op het beeld.

Instellingen wijzigen:
Mocht je toch een instelling willen wijzigen, klik dan met de rechter muistoets op het Ts-Info
icoontje in de taakbalk.

In dit pop-up veld kun je wat vinkjes aan en uit zetten. Ze spreken voor zichzelf of zijn leuk om uit te
proberen. Gereed? Klik op “Close menu”.

Gegevens in beeld:
De callsign en naam die in beeld komt is de Nickname die in Teamspeak2 is ingesteld (bij Connect To
Server of Quick Connect).
Zet hier dus achter je callsign je eigen naam in zodat het complete plaatje ook bij anderen op het
scherm verschijnt.
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