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Spiceworks adalah salah satu software monitoring jaringan yang populer di dunia. Untuk 

menginstal software ini kita harus berkunjung langsung ke website resminya dan 

mendaftarkan diri sebagai administrator jaringan kemudian menentukan range IP 

address yang ingin discan. Setelah proses instalasi selesai, icon spiceworks akan muncul 

di dekstop PC kita. Untuk memulai proses monitoring jaringan kita bisa langsung klik 

pada icon tersebut. Jika ingin mengubah range IP address yang ingin discan bisa klik pada 

‘Helpdesk’manage network scanning. 
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penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari 
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Lalu kita akan diminta untuk memasukkan alamat email dan password sesuai dengan 

yang telah kita daftarkan sebelumnya. 

 

 

Untuk melihat semua device yang terkoneksi pada jaringan, klik inventorydevice all. 

Pada gambar di bawah terdapat beberapa PC dengan icon yang berbeda, yaitu berbentuk 

CPU. Ini menandakan komputer tersebut mengaktifkan fungsi sharing medianya. 



 
 

3 
Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

Untuk mengecek koneksi dengan komputer tertentu kita bisa melakukan ping dengan 

mengklik komputer tersebut dan pilih toolsping. 

 

Hasilnya seperti ini. 

 

Di bagian inventory kita juga dapat menampilkan network map. Ada beberapa pilihan 

netmap yang bisa kita tampilkan, yang di bawah ini adalah map untuk jaringan backbone. 
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Selain itu kita juga bisa mengelola software-software yang ada dalam setiap komputer di 

jaringan. Seperti mengetahui software yang berbahaya, software yang tidak berbahaya, 

menginstal dan menghapus software. 
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Software ini juga dapat memberikan kita peringatan saat terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam jaringan. Seperti peringatan saat disk pada PC yang terkoneksi di 

jaringan daya tampungnya hanya tersisa kurang dari 5%, memantau saat ada komputer 

yang mengubah konfigurasinya, memastikan bahwa google dekstop telah terinstal 

sempurna di semua PC, dan sebagainya. 
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Contoh peringatan untuk salah satu PC. 
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