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Abstrak 

 

Apa itu Teamviewer ?.Dan untuk apa software ini ada dan digunakan tentunya ini 

yang membuat semua orang penasaran.Dan Software ini adalah software yang bisa digunakan 

untuk melakukan koneksi secara remote atau dengan kata lain anda bisa mengendalikan 

komputer lain dari komputer anda, selama komputer tersebut terhubung dengan LAN (Local 

Area Network) atau terhubung dengan internet.Artinya dimanapun anda berada anda bisa 

mengendaikan komputer yang ingin anda kunjungi. 

 

 

TEAM VIEWER 

 

Teamviewer adalah software yang bisa digunakan secara gratis untuk 

penggunaan personal maupun non-comercial-use asalkan terkoneksi dengan internet atau 

jaringan wifi. Teamviewer dapat digunakan untuk mengakses PC secara jarak jauh antara dua 

komputer atau lebih. Ada 3 jenis Teamviewer yang tersedia yaitu versi Installer, versi 

portable dan versi web base. 

 

Fungsi : 

1. Software ini dapat digunakan untuk remote kontrol dengan salah satu komputer 

sebagai driver remotnya.Artinya satu komputer dapat mengendalikan 

dapatmengendalikan komputer laninya asalkan sudah terjadi koneksi. 

2. Dapat difungsikan untuk rapat dan sharing sharing karena software ini juga 

menyediakan vidio dan call jadi anda dapat saling berinteraksi secara langsung 

dengan rekan anda walaupun terpisahkan oleh jarak yang jauh. 

3. Tidak hanya dapat berinteraksi antara satu teman saja namun dapat lebih. 

4. Anda dapat melakukan copy file dan transfer file dengan komputer yang anda 

kontrol atau kendalikan. 
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Berikut adalah cara menginstal TeamViewer : 

 

1. Download atau minta dari kawan anda Drice setup Tean Viewer agar dapat 

melakukan penginstallan,tampilan software drive adlah seperti dibawah ini, kemudian 

klik 2 kali pada file drive tersebut. 

 

                
 

2. Setelah dibuka maka akan masuk ke window baru seperti gambar di bawah ini cekliss 

pada pilihan INSTALL Next 

 

 
 

3. Setalah itu dilanjutkan dengan perintah How do you want to use TeamViewer? 

Maka pilih dan ceklis yang sesuai dengan yang anda inginkan sesuai kategori yang 

diberikan. 

Kategori yang diberikan adalah personal (pribadi) atau compeny (perusahaan) 

kemudian  klik Next 



 
 

 

3 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

          
 

 

 

4. Kemudian akan muncul window baru untuk persetujuan tentang beberapa kategori 

yang telah diberika tadi, pilih dan ceklis I accept  klik Next 

 

 

           
 

5. Kemudian akan muncul window baru yang meminta tipe pilihan instalasi Choose 

installation type kemudian pilih yang No default saja,agar software ini hanya bisa 

digunakan saat kita nyalakan atai switch On kan,sedangkan jika memilih Yes maka 

secara otomatis software ini akan selalu ON walaupun komputer sudah dimatikan dan 

dihidupkan kembli software ini akan selalu ON.  Next 
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6. Setelah itu tunggu beberapa menit untuk menggu proses installasi,sampai proses 

finish. 
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7. Akhirnya proses penginstallan sudah selesai,dan ini adalah contoh tampilan apabiala 

prosespenginstallan sudah berhasil maka anda siap untuk bergabung dengan teman 

anda,mintalan ID teman anda dan serahkan No ID anda ke teman anda, maka apabila 

telah terjadi koneksi maka anda dapat menikmati berbagai fasilitas yangdigunakan 

seperti Vidio call, chatting.  kemudian klik connect partner. 

 

 
 

SELAMAT MENCOBA SEMOGA BERHASIL  (*-*) 

 

 

 

Terimaksih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini,saya 

mohon maaf apabila dalam saya menulis artikel ini terdapat kesalahan, karena sesungguhnya 

karena tidak ada gading yang tak retak, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. 
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Kegiatan Mahasiswa (UKM) yakni, UKM Pengembangan Pengetahuan 
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