Ce este TeamSpeak?
TeamSpeak este un program flexibil, puternic, care
permite oamenilor să vorbească prin intermediul
internetului. TeamSpeak, din punct de vedere tehnic, este
un server care acţionează ca o gazdă pentru
conexiunile clienţiilor, care îl folosesc, în principal ca chatvoice.
De ce este mai bun ca alte programe (Skype,
Messenger sau alte programe de tip Voice?:
1.TeamSpeak-ul foloseşte mai puţine resurse decât Skype-ul. Ca dovadă, priviţi
forografia de mai sus.
2.Teamspeak-ul mănâncă de 10 ori mai puţine resurse decat alte programe, el
fiind axat doar pentru calitatea vocii.
3. Pe serverul de TeamSpeak, ai următoarele facilităţii:
a. -îţi poţi da “mute”, să nu mai poţi vorbi sau să nu mai auzi nimic din
ceea ce se aude pe canal,
b. -îţi poţi întocmi o listă de prieteni cărora le poţi lăsa mesaje, ei fiind
online sau offline,
c. -te poţi muta de pe un canal pe altul,
d. -dacă ai un canal privat, poţi alege, după preferinţă, să dai afară
persoanele nedorite, ca să rămâi doar cu prietenii tăi,
e. -îţi poti face numeroase “camere”, pentru relaxare, ascultat muzică,
descărcat poze etc.
f. -din interiorul unei asemenea “camere” cu acces limitat de tine, poţi
juca jocuri online sau de altă factură, ţinând legătura cu jucătorii prin
microfon.
4. Se pot ţine şedinţe/discuţii în timp real, cu diferiţi playeri de joc, numărul
acestora fiind nedefinit.
Puteţi descărca sau citi în format pdf, Regulamentul TS3/PGLArena.ro, de aici:

REGULAMENT TS3 PGLArena.ro
I.Generalităţi:
-In cazul in care sunteti deranjati pe unul din canalele publice/private, va rugam
contactati Conducerea Staff-ului TEHNIC – (Manageri IT, Administratori de canal,
Moderatori sau Helperi)
- Nu percepem nici un fel de taxa pentru canale permanente sau grade pe server.
- Nu tratati un membru al Administratiei PGLArena cu dispreţ. Se vor aplica
sanctiuni.
- Pentru a reclama un abuz sau o problema, sunteti rugati sa contactati o persoana
Administrativa, sa-i expuneti problema dumneavoastra si sa-i aratati si o dovada,
pentru a lua masuri !
-Citiţi Regulamentul TS PGLArena.ro şi respectaţi-l!

II.Reguli Generale:
- TS.PGLARENA.RO este un server public, unde orice utilizator poate intra.
- Nu se pot folosi nickname-uri sau descrieri jignitoare/obscene.
- Nu se pot folosi avatare jignitoare/obscene.
- Este interzisă folosirea limbajului vulgar/jignitor.
- Nu se poate pune muzica decat pe camerele de muzica, special create în acest sens,
sau pe canalele private, şi DOAR cu acordul Adminului de canal (Admin Channel).
- Este interzisă “plimbarea” de pe un canal pe altul, deranjand utilizatorii canalelor
publice sau private.
- Reclama catre alte comunitati, duce la banarea permanenta.
III.Regulament Admini de canal/(Admin Channel):
- Admini de canal (Channel Admin) stau pe server doar cu nick-ul pe care l-au primit,
şi gradul aferent.
- Daca se doreşte schimbarea nick-ului, trebuie anunţată conducerea TS.
- Admini de canal intervin doar atunci cand sunt contactati.
- Este interzisă intrarea pe canalele private. Aceasta, se poate face doar cu acordul
Conducerii TS.
- Adminilor de canal le este interzis să dea altor persoane, acces la canale, cu
excepţia detinatorilor de canale permanente (private).
- Nu se fac canale Serverelor publice, decat daca exista o cerere verbală, în acest
sens, şi doar cu aprobarea Conducerii TS.
- Adminii sunt rugaţi să răspundă cererilor prin pm (private message) ale utilizatorilor
de creare a canalelor permanente.
- Dupa crearea unui canal pe TS, în folosul unui client beneficiar, Adminul de canal
este obligat să-şi scoată accesul de pe respectivul canal.
IV.Informatii Canale Permanente:
- Numele unui canal permanent nu trebuie sa contina semne/simboluri.
- Numele oricarui canal, nu trebuie sa contina cuvinte vulgare/jignitoare/obscene.
- Numele oricarui canal, trebuia sa aiba minim 3 caractere.
- La cererea pentru crearea unui canal permanent, nu se fac si subcanale decat daca
se depasteste numarul de minim 7 persoane, pe canalul principal. Numărul maxim de
subcanale este de 2 (doua).
- Canalele Permanente vor fi sterse doar daca activitatea acestora lasa de dorit, sau
daca prezentul Regulament nu este respectat de catre persoanele acelui canal.
- Accesul pe un canal privat, se face doar cu acordul conducerii TS. Daca un grad
administrativ / membru, intra pe un canal privat, fara acordul conducerii TS, se vor
acorda sanctiuni, care pot duce până la excluderea din Staff-ul Administrativ al TS!
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