Cara Setting Jaringan Warnet yang Murah dan Aman
Salah satu topologi jaringan untuk warnet yang tidak rumit, murah dan dapat diandalkan
dalam mendistribusikan bandwidth ke seluruh client hingga puluhan client, serta aman
dari segi security akan di bahas di bawah ini. Kalau Anda telaten, dan mengikuti langkah
demi langkahnya dengan benar, dipastikan Anda bisa mempraktekkannya.
Untuk membangun jaringan warnet dibutuhkan beberapa perangkat:
1. Modem Speedy. (Atau modem lain, jika menggunakan koneksi fiber optic atau
wireless)
2. Switch (untuk menghubungkan satu PC dengan PC yang lain)
3. Kabel UTP
Diagram jaringan warnet seperti di bawah ini

Untuk kelancaran koneksi, kami sarankan menggunakan dua LanCard pada PC server.
Satu disambungkan ke modem Speedy, satunya lagi ke Switch yang selanjutnya oleh
switch akan disambungkan ke seluruh PC yang ada dalam satu jaringan warnet.
Jika jaringan anda sudah terhubung dengan baik, ditandai dengan lampu LanCard yang
menyala, anda siap melanjutkan ke langkah selanjutnya. Disini kami contohkan jika
menggunakan Windows XP SP2.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Bukalah menu control panel Windows XP yang ada di computer server dan klik
Network Connection. Anda akan mendapatkan dua LanCard.
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2. Selanjutnya Anda harus mengidentifikasi LanCard mana yang berhubungan dengan
modem Speedy dan LanCard mana yang berhubungan dengan switch ke jaringan internal
warnet. Cara awamnya, Anda cukup menyalakan dan mematikan tombol on off modem
Speedy. Jika ada perubahan pada salah satu LanCard maka bisa dipastikan LanCard
tersebut yang berhubungan dengan Modem.
3. Selanjutnya Anda harus mengganti nama LanCard ini agar mudah dikenali. Caranya
klik kanan salah satu card dan klik Rename. Nama yang bisa digunakan misalnya, Speedy
dan “jaringan warnet”.

Nyalakan modem dan coba akses internet dari computer server. Pastikan anda bisa
mengakses internet dengan lancar.
4. Jika anda tidak bisa mengakses internet, klik kanan pada LanCard Speedy dan klik
property. Pada “This connection’’ klik Internet Protocol dua kali sampai muncul jendela
baru. Pastikan obtain IP Address automatically dan obtain DNS server automatically di
centang dan tekan OK. Tekan OK lagi untuk menutup jendela dan perubahan dieksekusi.
Sekarang matikan dan nyalakan modem dan coba akses internet dua atau tiga kali. Jika
anda masih belum bisa mengakses internet, sudah saatnya anda menelpon speedy
setempat untuk menanyakan apakah ada setting khusus.
5. Jika Anda sudah bisa mengakses internet dengan lancar, anda bisa melanjutkan ke
langkah berikutnya membagi akses internet, agar semua PC klien juga bisa ikut
mengakses internet.
Caranya klik kanan pada LanCard bernama Speedy, dan klik property. Setelah muncul
Form baru klik bagian Advanced. Centang pada bagian “Allow other network user…”.
Dan pada bagian Home Networking pilih “Jaringan Warnet. Selanjutnya klik OK.
Jika ada peringatan, klik OK juga.
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6. Perhatikan, pada LanCard Speedy akan muncul tangan menengadah ke atas. Kalau
sudah muncul lambang ini, berarti proses internet sharing sudah berhasil. Pastikan juga
lambang Gembok juga sudah muncul yang berarti Firewall sudah ON.
Firewall ini sangat berguna untuk menghalau hacker yang coba ingin mengintip jaringan
internal warnet anda, mencuri data, atau mengambil file-file penting yang anda miliki.
Kalau belum muncul tanda gembok, klik kanan kembali pada LanCard Speedy, klik
property, klik advandced. Pada windows firewall klik setting dan pastikan pilihan firewall
ON tercentang. Selajutnya klik OK.

Sampai disini setting di bagian server sudah cukup. Anda bisa melanjutkan ke PC klien
nomer satu dan melakukan langkah seperti No 4. Karena anda tidak memiliki LanCard
dengan nama Speedy pada PC klien nomer satu, maka anda bisa melakukan pada lancard
yang ada.
7. Setelah selesai, Coba anda ping IP milik server dengan membuka command prompt
(Start – All Program- Accessories) kemudian ketikkan Ping 192.168.0.1. Jika ada reply,
lanjutkan dengan membuka Internet Explorer dan coba akses internet. Seharusnya, anda
sudah bisa mengakses internet.
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Jika perintah Ping menghasilkan respon unreachable, perhatikan kabel-kabel jaringan
anda. Perhatikan lampu pada LanCard menyala normal atau hanya berkedip-kedip.
Jika Anda yakin swicth serta pengkabelan tidak ada masalah, anda selanjutnya bisa
mengulangi langkah No 4 namun pada bagian obtain IP Address automatically anda
harus memilih “Use following ip add…” dan mengisikan 192.168.0.2 pada IP address,
255.255.255.0 pada subnet dan 192.168.0.1 pada gateway. Selanjutnya Anda ulangi
langkah nomer 7. Langkah ini harus Anda ulang-ulang sampai PC klien mendapat akses
internet.
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Kemampuan untuk melakukan Instalasi dan setting untuk sebuah Warung Internet
(Warnet) selama ini dianggap hanya dimiliki oleh mereka yang sudah lama berkecimpung
didunia IT Administrator. Dengan mematok biaya yang cukup lumayan mereka bersedia
membantu kita dalam membangun sebuah Warnet yang hendaknya akan kita gunakan
sebagai Unit Produksi. Ketidaktahuan tentang bagaimana sebuah sistem jaringan dapat
berjalan lancar adalah alasan utama kita untuk terus menggunakan tenaga mereka.
Berangkat dari keadaan tersebut maka saya menuliskan panduan ini. Sengaja dibuat
dengan menampilkan langkah demi langkah agar dapat dimengerti dan dipahami bahkan
oleh seorang yang sama sekali belum mengenal jaringan.
Pada panduan ini akan dibahas instalasi dan setting untuk sebuah warnet yang memiliki 1
server & 12 client seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Persiapan Hardware & Software
Hendaknya sebelum kita melaksanakan instalasi jaringan, terlebih dahulu kita
mempersiapkan Hardware & software yang akan tersambung di dalam lingkup jaringan
tersebut. Beberapa langkah persiapan yang diperlukan adalah :
1. PC Server, spesifikasi minimal yang disarankan :
a. Hardware :
•
•
•
•
•
•

MotherBoard : Kecepatan setara 3.00 Ghz untuk dual Core
Ram : 1 Ghz
Harddisk : 160 GB
NIC / LAN Card : 10/100 Mbps
Drive : DVD / CD Writer
Spesifikasi lain : Optional

b. Software :
•
•
•
•
•
•

Windows XP SP2
Bandwith Controller / Manager
Billing System, dll
Anti Virus
Firewall
Anti Spyware, Malware, Adware

2. PC Client
a. Hardware :
•
•
•
•

MotherBoard : Kesepatan setara 2.80 Ghz
Ram : 512 MB
Harddisk : 40 Ghz
VGA Card : Optional untuk Game

b. Software :
•
•

Windows XP SP2
Browsing Tools :
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1. Internet Explorer
2. Mozilla FireFox (Free)
3. Opera
•

Chatting Tools :

1. Yahoo Messenger (Free)
2. MSN Live Messenger
3. MiRC
4. ICQ
•

Game Online, Example:

1. Warcraft III
2. Ragnarok Online
3. Diablo II, dsb
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Reader (Free)
WinZip
WinRar
Anti Virus (AVG Free Recommended)
Winamp (Free)
ACD See (Optional)
Microsoft Office (Optional)
Billing System, dsb

Sistem Operasi Window$ memang sangat mahal, untuk itu kita bisa mensiasatinya
dengan membeli CPU second Built-up dari luar negeri yang masih bagus. Biasanya selain
kualitasnya lebih tinggi dari pada CPU rakitan, CPU Built-up dari luar negeri juga sudah
dilengkapi dengan, Sistem Operasi Standar Windows.
3. Hub / Switch / Router
Merupakan alat yang digunakan untuk membagi koneksi internet dari PC server ke PC
Client. Pilihan antara Hub / Switch / Router ditentukan oleh kemampuan koneksi yang
ingin dihasilkan, dan tentu saja di sesuaikan dengan dana yang tersedia. Pada studi
kasus kita kali ini saya akan menggunakan Switch sebagai pembagi koneksi internet.
4. Modem
Modem adalah sebuah device yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau
jaringan ke Penyedia Layanan Internet (Internet Service Provider / ISP). Penggunaan
Modem yang akan di bahas kali ini adalah modem jenis ADSL. Modem jenis ini
biasanya digunakan oleh ISP Telkomspeedy. Untuk jenis modem ADSL itu sendiri bisa
dipilih berdasarkan kebutuhan. Kali ini penulis mengambil contoh ADSL LynkSys AM
300 yang hanya mempunyai 1 (satu) port saja sebagai Dialup Device.
Setting Modem ADSL Eksternal
Berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk memastikan PC Server terhubung ke
internet :
1) Buka Internet Explorer anda dan ketikan alamat berikut : 192.168.1.1 (biasanya adalah
alamat IP default bagi Modem).
2) Setelah muncul jendela login isikan username: admin Password: admin, atau sesuai
dengan user guide yang terdapat pada saat pembelian Modem.
3) Isikan sesuai dengan yang tertera pada gambar berikut, kecuali user name dan
password yang masing-masing berbeda sesuai dengan yang didapat dari ISP.
4) Pengisian selanjutnya adalah untuk mengijinkan DHCP Server enable/disable,
sebaiknya dipilih Option Enable agar kita tidak direpotkan dengan urusan menyetel satu
demi satu IP Client. Karena fasilitas ini mempunyai kemampuan untuk mensetting IP
Client secara otomatis.
5) Untuk pengisian Time Zone dilakukan sesuai dengan domisili anda tinggal. Dan untuk
time server settingan yang tertera pada gambar adalah settingan yang saya
rekomendasikan.
6) Jika kita ingin mengganti modem username & password kita dipersilahkan untuk
melalukannya pada option berikut :
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7) Status Koneksi kita bisa kita pantau pada tabs status (gambar), sebetulnya alamat IP
kita tertera pada bagian bawah layar. Tidak saya tampilkan dengan alasan keamanan.
Setelah semua tersetting dengan baik langkah pengujian yang bisa kita lakukan adalah
dengan membuka Internet Explorer kita, lalu masuk ke salah satu alamat WEB yang
mudah diloading. Contoh : Http://www.google.co.id/ lalu untuk pengetesan kecepatan
bisa dilakukan melalui beberapa situs yang menyediakan layanan pengukuran
Bandwith, contoh: http://www.sijiwae.net/speedtest/ .
Sinkronisasi
Setelah hubungan antara PC server dan koneksi internet dapat berjalan lancar langkah
selanjutnya adalah sinkronisasi. Agar semua komputer dapat tersinkronisasi secara benar,
berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan :
1) Sinkronisasi Nama Komputer / PC dan Nama Work Group dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Menampilkan Task Control System

b. Pada Tab Computer Name klik Change untuk mengubah nama komputer dan
nama WorkGroup. Nama komputer sebaiknya diurutkan sesuai dengan nomor
Clientnya untuk memudahkan kita mengingat masing-masing nama komputer,
nama masing-masing PC tidak boleh sama. Namun untuk nama Workgroup
harus lah dibuat sama untuk semua Client dan juga Server.

c. Setelah nama PC kita ganti langkah selanjutnya adalah mengganti Network ID
dengan cara mengeklik Tab Network ID pada task Control System tadi.
i. Pada pertanyaan How Do You Use This Computer pilihlah option This Computer is
part of a business network, kemudian Klik Next.
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ii. Pada Option selanjutnya pilihlah Network without a Domain.

iii. Selanjutnya isikan nama WorkGroup sesuai dengan nama WorkGorup yang kita
isikan pada waktu mengganti nama PC pada langkah (b) tadi.

iv. Selanjutnya Klik Next dan kemudian Finish. Tunggu beberapa saat hingga komputer
selesai melakukan pergantian Network ID dan lakukan restrat System Operasi / Reboot.
2) Sinkronisasi Waktu / Jam dilakukan dengan menempuh langkah sebagai berikut:
a. Double klik tampilan jam yang ada pada sudut kiri bawah desktop anda.
b. Pilihlah tabs Internet Time => Update Now

c. Tunggu beberapa saat hingga terdapat statement berikut : The time has ben
succesfully Synchronized.
d. Jika yang tampil adalah statement error, maka ulangi klik Update Now hingga
berhasil menyamakan waktu PC anda dengan server Windows.
e. Jika Update berhasil, namun jam yang ditampilkan tidak sama, maka kesalahan
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mungkin terjadi pada Time Zone untuk wilayah WIB wilayah waktunya adalah
GMT + 07.00 Bangkok, Hanoi, Jakarta sedangkan untuk WITA adalah
GMT+08.00 Perth dan WIT dengan GMT + 09.00 Seoul.

Internet Connection Sharing (ICS)
Sampai dengan tahap ini PC yang terkoneksi keinternet hanyalan PC server saja. Untuk
memberikan akses bagi PC client agar mempunyai akses ke internet kita perlu
mengaktifkan Internet Connection Sharing yang kita miliki pada PC server. Langkahlangkahnya adalah sebagai berikut :
1) Buka Jendela Network Connection yang terdapat pada Control Panel. Lalu klik kanan
pada Koneksi aktif kita ke internet => pilih Properties.

2) Pada tabs Advanced aktifkan option Allow other network users to connect through this
computer’s Internet Connection.
3) Setelah Koneksi Internet berhasil di sharing maka akan muncul 2 buah macam
koneksi. Sebaiknya ganti nama masing-masing koneksi tersebut agar mudah
membedakan antarakoneksi yang terhubung ke Modem dengan Koneksi yang terhubung
ke Switch dengan cara me-rename masing-masing koneksi tersebut.
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4) Jika kita buka properties pada koneksi yang terhubung ke Switch, pada tabs support
terdapat alamat IP yang akan menjadi default Gateway bagi PC Client yang akan
terhubung melalui PC Server (192.168.0.1).

Network Setup
Langkah-langkah yang kita lakukan tadi hanyalah untuk memberikan izin bagi PC Client
agar dapat mengakses Internet. Untuk mengaktifkan Izin tersebut dilakukan dengan cara
mensetup Network / Jaringan yang kita miliki. Langkah pengerjaannya adalah sebagai
berikut :
1) Buka Network Setup Wizard yang terdapat pada Control Panel. Lalu lakukan langkah
seperti pada gambar. (pastikan Koneksi ke internet dalam keadaan hidup).
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2) Pada pilihan select a Connection Method pilih yang Connect Directly to the Internet
untuk PC server dan bila melakukan settingan pada PC Client plihlah Option Connect to
the internet through a residental gateway.

3) Option Berikut meminta kita menentukan koneksi yang mana yang akan kita gunakan
untuk melakukan dial-up ke Internet. Pilihlah koneksi yang tersambung ke Modem.
Pilihan ini tidak ada pada saat kita melakukan setting di PC Client.
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4) Isikan Computer Name sesuai dengan nama yang telah kita berikan tadi, lalu isikan
Computer Description jika anda inginkan (Optional / tidak diisi tidak berpengaruh).

5) Isi Nama Workgroup sesuai dengan nama yang telah kita tentukan sebelumnya. Perlu
saya ingatkan kembali bahwa nama workgroup sebaiknya sama untuk semua komputer
agar langkah setting lebih mudah.
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6) Pilihlah option Turn On File and Printing Sharing pada task selanjutnya.

7) Setelah settingan pada jendela log kita anggap benar klik next untuk menjalankan /
Mengaktifkan settingan yang telah kita buat tadi.
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Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai menyesuaikan dengan settingan
barunya.

9) Pilih option just finish wizard, lalu klik Next = > Finish. Biasanya PC akan otomatis
reboot setelah menyelesaikan prosedur tadi.
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Langkah yang sama kita lakukan pada semua PC Client. Perbedaan cara setting antara PC
Server dan PC Client hanyalah terletak pada point 2 dan point 3.
Setelah menyelesaikan langkah settingan tersebut pada PC Client lakukanlah pengetesan
koneksi dengan cara yang sama dengan PC Server, yaitu mengunjungi alamat situs yang
mudah di Loading dan mengetes kecepatan koneksi. Bila koneksi yang ada dirasa terlalu
lambat silahkan lakukan pengecekan pada settingan Network tadi apakah ada Option
yang salah atau tidak, dan juga lakukan pengecekan pada koneksi perkabelan apakah suda
terposisikan dengan baik atau belum.
Sampai dengan langkah ini semua PC Client bisa terhubung dengan bebas ke Internet
selama PC Server menghidupkan Koneksinya. Untuk membatasi penggunaan pada PC
Client adal beberapa pilihan. Yang pertama adalah membuat list user dari Computer
Client, user mana yang mempunyai hak untuk mengakses internet yang mana yang tidak
diizinkan untuk mengaksesnya. Settingan tersebut biasanya digunakan di perkantoran.
Sedangkan untuk warnet, pembatasan akses biasanya dilakukan dengan menginstalkan
program billing pada C Server dan PC Client.
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Cara Install billing untuk Os Win2000 / Win2003 /
WinXP / NT / 98
Instalasi Pada OS Windows Sangat Mudah Sekali.
Dari CD Billing, Jalankan File Setup.Exe
Misal : Server Billing IP Address -> 192.168.0.1
PC Client1 IP Address -> 192.168.0.2
PC Client2 IP Address -> 192.168.0.3
PC Client3 IP Address -> 192.168.0.4
PC Client4 IP Address -> 192.168.0.5 dst
Server Operator bisa menggunakan O/S win95/98/Me atau Win2000/Xp/NT.
Client bisa menggunakan O/S win95/98/Me atau Win2000/Xp/NT.
Sebelum menginstall billing, Pastikan Jaringan Network Server dan Client
sudah terhubung dengan baik, caranya : lakukan proses "ping"
Contoh Ping dari Client No. 1 ke PC Server.
Dari Command Prompt :
C:>ping 192.168.0.1 <tekan enter>
Jika Koneksi Network berjalan dengan baik, maka akan ditampilkan
C:>Reply from 192.168.0.1 : bytes 32 .........
Jika Network masih belum bekerja, akan ditampilkan
C:>Request timed out .....
Untuk mengetahui IP address dari Komputer O/S Windows.
C:>ipconfig <tekan enter>
Setelah Jaringan Network bekerja dengan baik, Instalasi Billing bisa dilakukan.

Cara Install billing untuk Os Win95 / 98 / ME
Misal : Server Billing IP Address -> 192.168.0.1
PC Client1 IP Address -> 192.168.0.2
PC Client2 IP Address -> 192.168.0.3
PC Client3 IP Address -> 192.168.0.4
PC Client4 IP Address -> 192.168.0.5 dst
Server Operator bisa menggunakan O/S win95/98/Me atau Win2000/Xp/NT.
Client bisa menggunakan O/S win95/98/Me atau Win2000/Xp/NT.
Sebelum menginstall billing, Pastikan Jaringan Network Server dan Client
sudah terhubung dengan baik, caranya : lakukan proses "ping"
Contoh Ping dari Client No. 1 ke PC Server.
Dari Command Prompt :
C:>ping 192.168.0.1 <tekan enter>
Jika Koneksi Network berjalan dengan baik, maka akan ditampilkan
C:>Reply from 192.168.0.1 : bytes 32 .........
Jika Network masih belum bekerja, akan ditampilkan
C:>Request timed out .....
Untuk mengetahui IP address dari Komputer O/S Windows.
C:>ipconfig <tekan enter>
Setelah Jaringan Network bekerja dengan baik, Instalasi Billing bisa dilakukan.
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Cara Install billing untuk Os Versi LINUX
Billing Linux Extended :
Support Mandriva 2007/2008, Fedora 4/5/6/7/8, Ubuntu 5/6/7/8
Fasilitas Move Client (Pindah Client)
Full Anti ALT TAB, ALT ESC, CTRL ESC, CTRL ALT DEL
Sudah dilengkapi fasilitas Member/Pre-paid (Prabayar),
Sistem diskon/happy hour,
Remote Shutdown/Restart dari Server,
Bisa automatic Shutdown/Restart Jika Client Disconnect
Versi Full Linux atau Campuran Windows Linux
Instalasi Versi Linux Sangat Mudah
Tinggal copy dari cd, Klik, Program langsung running
Tidak perlu instal database
Tampilan Colour/berwarna
STABIL & Tidak Membuat Linux menjadi HANG
( test >24 jam, Billing tetap stabil )
User Friendly & Support Internet & Multiplayer Game

GAMBAR TAMPILAN BillingExplorer Linux :
Linux Mint

FreeSpire

Linux Suse

PCLinuxOS 2007

ZenCafe

Ubuntu 7.04

Knoppix 3.0

Slackware

Fedora Core

CentOS

Xandros

Zenwalk

Mandriva2006

Mandrake

Gento Linux

Zenwalk

Vector Linux

IGOS Nusantara

BillingExplorer Linux Support :
Distro PCLinux, ZenCafe, Vector Linux Soho, Mandriva, Redhat, Xandros, Fedora Core, Ubuntu,
Kubuntu, PC OS Linux, Pinux (Pointer Linux), Debian, Mandrake dan Jenis linux versi terbaru
lainnya. Support Ubuntu 8, Mandriva 2008, Fedora 8 dsb
Cocok Bagi Yang Ingin Membuka Usaha Bidang
Warnet, Game, Rental Dengan O/S LINUX,
Karena Instalasi Yang Sangat Mudah
File Billing Cukup Dicopy, dan sudah Bisa Jalan.
Server Internet / PC Kasir
Bisa LINUX / Windows
Dengan IP Address -> 192.168.0.1
PC
PC
PC
PC

Client1
Client2
Client3
Client4

IP
IP
IP
IP

Address
Address
Address
Address

->
->
->
->

192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5

PC Kasir bisa juga dipisah dgn PC Server,
Misal PC Kasir Operator -> 192.168.0.200 ... dst
Sebelum menginstall billing, Pastikan Jaringan Network Server dan Client sudah terhubung
dengan baik, caranya : lakukan proses "ping"
Contoh Ping dari Client No. 1 ke PC Server.
Dari Command Prompt :
root@admin $>ping 192.168.0.1
Jika Koneksi Network berjalan dengan baik, maka akan ditampilkan
root@admin $>64 bytes from 192.168.0.1 : icmp_seq .........
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Jika Network masih belum bekerja, akan ditampilkan
root@admin $>Request timed out .....
Untuk mengetahui IP address dari Komputer O/S LINUX.
root@admin $>/sbin/ifconfig
Setelah Jaringan Network bekerja dengan baik, Instalasi Billing bisa dilakukan.

Petunjuk Instalasi Billing
A. BillingExplorer Di-Install Jadi Satu Dengan Server Internet
INTERNET----MODEM---SERVER/GATEWAY/PC KASIR
|
|
HUB
|
|
CLIENT 1----CLIENT 2 ----CLIENT 3 ----CLIENT 4 ---dst

B. BillingExplorer Di-Instal Pada PC Tersendiri
INTERNET-------MODEM------SERVER/GATEWAY --- PC KASIR
|
|
HUB
|
|
CLIENT 1----CLIENT 2 ----CLIENT 3 ----CLIENT 4 ---dst
Misalkan Jaringan Networknya sebagai berikut
<<<< MENGGUNAKAN FIX IP >>>>
BillingExplorer Kasir
IP Address 192.168.10.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
Client Nomor 1
IP Address 192.168.10.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
Client Nomor 2
IP Address 192.168.10.3
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
Client Nomor 3
IP Address 192.168.10.4
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
Client Nomor 4
IP Address 192.168.10.5
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
dst ...................
<<<< MENGGUNAKAN DHCP >>>>
Pada PC Server / Kasir, misalkan :
Computer Name = server
1. Jalankan Setup billing pada CD instalasi
/Billing/Setup/Server16/Disk1/Setup.Exe
Ikuti terus perintahnya, dan bila berhasil akan ditampilkan pesan bahwa instalasi telah sukses.
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2. Langkah selanjutnya adalah instalasi program client.
Pada CD instalasi di /Billing/Setup/Client/Disk1/Setup.exe
Ikuti terus perintahnya, dan bila berhasil akan ditampilkan pesan bahwa instalasi telah sukses.
Ada 2 hal yang harus di-isikan saat pertama setting client,
yaitu :
1) IP address komputer Billingexplorer kasir
Anda isi dengan IP address dari komputer dimana program billing-explorer anda install.
Untuk contoh diatas, isilah dengan
192.168.10.1
Jika PC BillingExplorer dipisah, dan di-instal pada PC tersendiri
(Contoh B)
dengan IP 192.168.10.100,
Maka, Isikan dengan 192.168.10.100
Pada bagian ini, Dapat juga di-isi dengan "Computer Name"
dari komputer billing-kasir yaitu "server"
2) Nomor Komputer
Karena billing-client ini di-install di Client nomor 1, maka anda isi dengan 1
Bila billing-client ini anda install di komputer Client nomor 2, maka anda juga harus mengisi
dengan angka 2.
Begitu seterusnya
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