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UW WEBSITE ONLINE BINNEN ENKELE MINUTEN 
 
LET OP: Gebruik deze source niet op gratis hosting. Wanneer u dit wel doet, zullen 
verschillende onderdelen niet werken. Gamoking.com biedt u tevens hosting aan voor 
slechts 10 euro per jaar. Daarnaast zullen wij de source binnen enkele tijd aanpassen 
zodat deze ook geschikt zal zijn voor gratis hosting. 
 
START: Nadat u het bestand heeft gedownload, dient u dit bestand uit te pakken. Dit 
kunt u bijvoorbeeld doen met Winrar ( download gratis op: www.winrar.de ) 
 
Wanneer u alles heeft uitgepakt treft uw verschillende mappen, namelijk: 
 

 WEBSITE: hierin zitten alle website bestanden 
 MYSQL: hierin zit het database bestand 
 BONUS SOFTWARE: om extra geld mee te verdienen 

 
Wij zullen nu uitleggen hoe u binnen enkele minuten uw game actief maakt: 
 

1. Ga naar je administrator op je webhost ( bijvoorbeeld Cpanel of Plesk ) en 
maak een nieuwe database aan. Upload ( importeer ) vervolgens de database ( 
dit kan bijvoorbeeld via phpMyAdmin ). De database staat in de map: 
MySQL 
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2. Wijzig in de map Website, het bestand: GEGEVENS.PHP. Achter alles wat 
moet worden gewijzigd staat een uitleg bijgeschreven. Verander alleen 
hetgeen waar een uitleg bij staat geschreven. 

 

 
 
 

3. Upload alles naar uw webhost. Alles moet nu direct werken. 
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TENSLOTTE 
 
Meer layouts, updates en oplossingen van fouten kunt u downloaden op onze website: 
GAMEKING.COM. 
 
Graag vragen wij uw medewerking om ons te ondersteunen, dit Open Source Project 
zo stabiel mogelijk te maken. Mocht u fouten vinden, oplossingen maken, nieuwe 
layouts, kortom iedere update aan het project. Laat het ons dan weten.  
 
Ook wanneer u ideeën heeft voor nieuwe games, uitbreidingen etc, horen wij graag 
van u. 
 
U kunt ons ondersteunen door uw oplossingen, ideeën, aanvullingen, kortom alles met 
betrekking tot de games, te posten in ons forum.  
 
TEAM LEDEN zijn ten alle tijden gewenst. Actieve LEDEN ( betreft updates en bug 
oplossingen ) krijgen al onze sources en tevens sources welke wij niet vrij zullen 
geven ( openbaar ) om te gebruiken voor eigen gebruik! 
 
MEER INFORMATIE: WWW.GAMOKING.COM - WWW.GAMOKING.NL  


