BAB VIII
SHARING PRINTER
Untuk Membagi fasilitas printer dalam jaringan kita dapat menginstal printer dalam
satu komputer saja kemudian fasilitas ini oleh komputer yang lain dapat digunakan.
Jadi kita tidak memerlukan banyak printer untuk mencetak dokumen jika kita
mempunyai komputer-komputer yang terjaring.

Setting Komputer yang Tersambung Langsung Dengan Printer
Pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal printer dalam salah satu
komputer. Misalnya dalam contoh kita instal printer Canon BJC-2100SP. Kemudian
bila belum di sharing maka kita sharing dulu dengan menambahkan fasilitas sharing
printer lewat start → printer and faxes

Kemudian icon printer yang akan kita sharing diklik kanan → sharing seperti
tampilan gambar di bawah ini.

Lalu properties dari printer yang dimaksud pada bagian tab sharing akan keluar check
box share this printer. Kita isikan nama sharing dari printer kita (lebih baik nama
yang menjelaskan jenis printer karena jika printer yang terinstal lebih dari satu nanti
bisa dibedakan)
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Kemudian kita Apply dan OK. Membagi fasilitas printer sudah selesai tinggal dari
komputer client yang ingin bisa langsung cetak dari komputer masing-masing kita
bagi fasilitas ini.

Setting Dari Komputer yang Tidak Tersambung Langsung Dengan
Printer
Pertama yang dilakukan sama dengan setting pada printer server yaitu masuk dalam
printer and faxes. Kemudian kita tambahkan printer baru lewat add a printer.
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Kemudian akan muncul wizard untuk menambah printer baru. Seperti gambar di
bawah kemudian kita next untuk meneruskan menambah printer.

Kemudian seterusnya ditambahkan pada network printer dan next untuk melanjutkan.
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Seterusnya klik check yang paling atas yaitu browse for a printer untuk mencari
secara otomatis printer yang terinstal di jaringan.

Kemudian pada workgroup komputer yang terinstal otomatis akan keluar dan bisa kita
klik printer yang sudah tersharing di jaringan, kemudian next.
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Klik Yes pada default untuk menjadikan printer sebagai printer utama jika tidak klik
No. Kemudian next.

Lalu selesailah setting printer client. Klik finish untuk mensudahinya.

44

Pada tampilan Printer and Faxes akan muncul icon printer jaringan seperti di bawah
ini.

Setelah settingan ini selesai kita bisa mencobanya dengan mencetak document kita
lewat sembarang printer yang kita setting sehingga tidak harus lewat komputer yang
terinstal printer secara langsung.
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