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Kebutuhan Sistem
1. KIOSK / Ticket dispenser:

a. CPU atau MiniPC dengan spesifikasi minimal
i. Prosessor Intel/AMD/PowerPC/ARM Dual Core 2 GHz
ii. Memori 2GB untuk OS 32bit atau 4GB untuk OS 64bit
iii. Kapasitas Harddisk / SSD untuk software 50MB
iv. CD-ROM (optional)
v. Power suplay 300 Watt
vi. Memiliki Ethernet / LAN / WiFi
vii. Terhubung dengan jaringan internet (hanya dibutuhkan untuk aktivasi)

b. Printer POS AutoCut ukuran kertas 58mm atau 80mm (Dot / Thermal)
c. Tombol cetak, bisa menggunakan tombol khusus dari StufiMadia atau menggunakan Keypad

Numeric
d. Ethernet HUB / Switch jika menggunakan piranti jaringan LAN, atau Wireless Router jika

meggunakan piranti LAN dan WiFi
e. Jika ingin menggunakan fitur cetak tiket touchscreen, membutuhkan layar monitor touch

screen
f. Jika ingin menggunakan fitur cetak tiket touchscreen dengan Tablet / smartphone android,

minimal menggunakan Android dengan OS Kitkat*
g. UPS jika diperlukan agar pereangkat tidak cepat rusak bila terjadi mati listrik, walaupun

software AntrianKu tetap menyimpan kondisi terakhir saat mati listrik.
2. Layar monitor untuk display dengan resolusi minimal 720p atau HD (bisa menggunakan Televisi)
3. Speaker aktif, atau suara bisa dilewatkan HDMI jika display menggunakan televisi
4. Pada setiap loket memerlukan tombol panggil yang dihubungkan ke ticket dispenser, dapat berupa

salah satu dari tombol berikut:
a. Numeric Keypad USB , maupun yang wireless
b. Wireless Presenter
c. Tombol panggil dari StufiMedia atau partner dengan pilihan sambungan:

i. Kabel USB dengan jarak maksimal 10 meter tanpa HUB USB. Jika menggunakan HUB
maksimal 1,5 meter

ii. Kabel LAN jarak maksimal 50 meter dengan menambahkan PoE (Power on Ethernet)
untuk memperkuat sinyal

iii. WiFi dengan jarak maksimal berdasarkan jangkauan Router atau Akses Point WiFi
d. Tombol berupa software AntrianKuClient yang di-install di komputer loket. Komputer harus

terhubung dengan jaringan yang menghubungkan tiket dispenser.
5. Jika menginginkan display pada loket, berupa tulisan Running Text yang dapat dipesan di StufiMedia

dengan ukuran 32 x 16 cm. Terdapat dua pilihan koneksi yaitu dihubungkan dengan WiFi atau LAN
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Cara Install .Net 3.5 Framework
(Windows 8.0/8.1/10)

1. Masukkan CD Instalasi Windows atau yang dalam bentuk USB Flash
2. Buka File .NET-Framework-Offline-Installer
3. Pada bagian Select Instalation Media, pilih drive tempat CD atau USB Flash berada
4. Jika tidak ditemukan, klik tombol Reload List lalu ulangi langkah ke 3
5. Jika sudah ditemukan, maka ada tulisan (found) berwarna hijau
6. Klik tombol Install
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Petunjuk Install Software AntrianKu
1. Silahkan install terlebih dahulu .Net Framework (atau file dotnetfx35.exe untuk Windows XP/7)
2. Selanjutnya install AntriankuSetup.exe dan baca persetujuan



5

Persetujuan:
PAKET SOFTWARE TANPA GARANSI
Segala kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan atau penggunaannya bukan merupakan tanggung
jawab dari StufiMedia. Pastikan membaca petunjuk, cara pemasangan dan penggunaan.

3. Tentukan tujuan instalasi, lalu klik: Install > Hingga muncul tampilan.
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4. Setelah proses instalasi, klik tombol Selesai
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Petunjuk Pemakaian AntrianKu:
Registrasi Saat Pertama kali digunakan

Buka Start > All Program > AntrianKu > AntrianKu
Akan muncul regristrasi software,

Klik tombol Buka Halaman Registrasi Online, maka akan terbuba halaman website registrasi online.
Atau buka halaman web dengan alamat http://stufimedia.com/antrianku/registrasi

Isikan Kode Software (Contoh gambar diatas adalah: 6616-9F37-9E0E-F078-3A82-3AE8-62AC-
2C36).

Pilih Jenis Aktivasi Software AntrianKu
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Pada bagian Pilih Jenis Aktivasi, Pilihlah: Aktivasi Software Antrianku

Isikan nama instansi dan alamat email. Kode registrasi akan kami dikirimkan melalui email ke alamat
email sesuai yang diisikan di formulir registrasi.

Penting:
Kode registrasi hanya berlaku sekali sesuai dengan Kode Software dan tidak dapat digunakan di
komputer lainnya. Jika ingin mencoba software, download versi Free dan isi kode registrasi: FREE
untuk mengaktivasi mode AntrianKu Free

Jika telah mendapatkan kode registrasi, isikan di kotak dibawah tulisan Isikan kode registrasi,
Lalu klik OK (Jangan menekan Enter). Jika proses registrasi berhasil, maka aplikasi akan menutup
Jika kode registrasi benar maka akan muncul tampilan awal:
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Untuk memanggil antrian, jJika menggunakan Versi Free, maka dapat langsung ditekan tombol :
 Keypad 3/6/9: Untuk memanggil antrian selanjutnya
 Keypad 2/5/8: Untuk memanggil ulang antrian
 Keypad 1/4/7: Untuk memanggil ulang antrian yang telah lampau

Jika menggunakan Versi Full/Pro/Custom, lihat di halaman selanjutnya (Bagian Konfigurasi Tombol)
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Petunjuk Pemakaian AntrianKu:
Tombol Bantuan dan Shortcut
Untuk menampilkan petunjuk penggunaan, silahkan tekan Tombol F1 pada keyboard,
hingga muncul kotak:

Keterangan:

 Tombol F1: Untuk menu bantuan
 Tombol F2: Untuk konfigurasi programmeliputi: Nama Instansi, Jargon, Pemilihan Slide Show,

Tuner TV, Logo Perusahaan, nama layanan jenis tiket, jenis loket, kios/dispenser
tiket, counter dan terkait dengan pemulihan setingan lain.

 Tombol F3: Untuk mengkonfigurasi tombol panggilan.
 Tombol F4: Untuk keluar dari program
 Tombol F6: Untuk me-reset antrian menjadi nol kembali.

Pada counter, dapat menggunakan tombol numeric keypad USB atau keyboard, dengan memanfaatkan
tombol 1, 2 dan 3 pada bagian kanan. Bukan angka diatas huruf QWERT Jika menggunakan laptop,
aktifkan tombol Fn+NumLock atau silahkan menggunakan Numeric Keypad USB. (NumLock harus
dalam keadaan ON).

Konfigurasi Keyboard versi Free (Maksimal 3 Loket)
 Keypad 3/6/9: Untuk memanggil antrian selanjutnya
 Keypad 2/5/8: Untuk memanggil ulang antrian
 Keypad 1/4/7: Untuk memanggil ulang antrian yang telah lampau
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Perlu diperhatikan: jika pilihan pada konfigurasi Program (pada setting F2) menggunakan printer, maka
sebelum nomor tercetak, antrian tidak akan dapat dipanggil. Nomor harus tercetek sebelum dapat
dipanggil

Petunjuk Pemakaian AntrianKu:
Konfigurasi Program
Untuk menampilkan petunjuk penggunaan, silahkan tekan Tombol F2 pada keyboard,
hingga muncul kotak:

Isikan pada kotak Setting Instansi sesuai yang diinginkan.
 Nama dan Jargon diisi sesuai yang dinginkan, dan akan ditampilkan pada tampilan antrian. Jika

ukuran huruf terlalu besar atau terlalu kecil, ubahlah ukuran di bagian Font
 Slide dapat dipilih antara:

o Video: Menampilkan Video (Taruh video di folder C:\Program Files\AntrianKu\video)
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o Gambar: Menampilkan Slide Show Gambar (Taruh gambar di folder C:\Program
Files\AntrianKu\slide)

o TV/Tuner/Kamera: Menampilkan acara TV atau Kamera (Harus memiliki TV Tuner atau
Kamera, dan Tuner Harus dipilih - Fitur Versi Pro)

Volume suara video dapat disetting pada bagian volume video dengan menggeser
 Logo dapat diganti dari gambar dengan format png, dengan ukuran 100px X 100px.
 Info Teks adalah bagian yang akan ditampilkan pada teks di bawah tampilan video atau

slideshow. Info teks dapat auto update dari internet atau jarigan berupa file teks (.txt) atau
dalam bentuk atom RSS FEED (.xml) dengan mengisikan alamatnya di bagian URL. Info Teks
hanya tampil jika rasio monitor adalah 4:3 (bukan monitor wide screen)

 Running text adalah bagian yang akan ditampilkan dalam bentuk teks berjalan. Running Teks
dapat auto update dari internet atau jarigan berupa file teks (.txt) atau dalam bentuk atom RSS
FEED (.xml) dengan mengisikan alamatnya di bagian URL

Mamberi nama layanan atau jenis loket sesuai yang diinginkan.
Misalkan Teller, Loket, Kasa atau yang lainnya sesuai pengelompokan A, B, C, D atau E. Secara default akan
berisi: A Loket, B Teller, C Kasir, D C.Service, E Prioritas.
*) Untuk Rumah sakit atau puskesmas, dapat juga dibuat kata lain misalnya: A Poli anak, B Poli gigi, C Poli
jantung, D Rawat inap, E Kasir dengan menekan tombol Tambah Pilihan Layanan (Versi Pro)

Setting suara, untuk memilih suara yang dihasilkan
Misalkan nomor antrian A091 dipanggil oleh loket 1, maka contoh suara yang dihasilkan adalah:

“Nomor antrian A sembilan puluh satu silahkan menuju loket satu”

Ucapkan Nomor Antrian:
Jika tidak dipilih, maka yang dihasilkan adalah “A sembilan puluh satu silahkan menuju loket satu”
Ucapkan Kata Menuju:
Jika tidak dipilih, maka yang dihasilkan adalah “A sembilan puluh satu loket satu”
Ejaan Ratusan Puluhan:
Jika tidak dipilih, maka yang dihasilkan adalah “A nol sembilan satu loket satu”

Setting password, sehingga saat untukmengubah seting akan diminta
passwordnya. Agar tidak dapat diubah oleh orang yang tidak tahu
passwordnya.
Isikan di bagian Password dan bagian Ulangi dengan kata kunci yang sama, lalu klik Set Password. Untuk
menghilangi password kosongkan keduanya dan klik Set Password.
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Isikan pada kotak Setting Program.
 Jika Keypad menggunakan LAN (bukan menggunakan keypad USB), pilihan Gunakan Jaringan LAN

Harus dicentang
 Jika menggunakan Printer, maka Printer harus dipilih dan Pilhan Gunakan printer dicentang.

(Perhatian: Penggunaan printer hanya bisa dilakukan menggunakan tombol yang disetting untuk
printer. AntrianKu tidak dapat melakukan panggilan jika tiket antrian belum tercetak, walaupun
tombol panggilan ditekan. Maka,matikan fitur ini jika tidak mempunyai tombol untuk printer dan
printernya)

 AutoRun untuk menjalankan software AntrianKu saat membuka windows. Tidak semua OS support.
 Reset Otomatis dapat dicentang apabila menginginkan setiap pagi jam 07 waktu setempat, antrian

akan otomatis mulai dari nol lagi (Versi Pro).
 AutoShutDown untuk mematikan komputer otomatis pada jam tertentu. Pilih jam kapan

dimatikan di bagian sebelah pilihan AutoShutDown. (Versi Pro)
 Selalu Tampil Didepan untuk menampilkan tampilan display AntrianKu di urutan terdepan,

sehingga aplikasi lain tidak tampak.

Pilihan pada kotak Setting Printer.
 Pilihlah printer yang digunakan untuk mencetak tiket antrian. Seting pula di bagian Control Panel

agar menjadi printer default dengan memilih 'Set as default'

Pilihan pada kotak Background (Versi Pro).
 Pilihlah File gambar yang digunakan sebagai background.
 Jika ukuran font pada label panggilan terlalu kecil atau terlalu besar, dapat diatur di setting Ukuran

Font Panggilan.

Isikan pada kotak Jaringan (Versi Pro).
 Isikan IP Komputer yang saat ini digunakan sebagai tiket dispenser. Isikan yang sama pula pada

pada Setting AntrianKuTouch dan AntrianKuClient jika panggilan menggunakan software di setiap
loket atau layanan. Gunakan IP 192.68.1.2 sebagai IP default

 Jika menggunakan display dot matrix maupun tombol panggil LAN baik menggunakan LAN / WiFi,
setting kelas IP untuk IP Display / Tombol panggil. (Lihat pada file petunjuk setting display)

Isikan pada kotak Fitur Lanjut (Versi Pro).
 Gunakan apabila manghendaki antrian ditutup pada jam tertentu secara otomatis. Pada saat tuup,

maka tidak dapat mencetak antrian, namun masih tetap dapat memanggil antrian
 Gunakan apabila menghendaki menggunakan touchscren dan display akan tayang di monitor

kedua. Monitor pertama adalah layar touch screen untuk cetak antrian



14

Mengganti daftar putar video atau gambar:
Untuk video, tempatkan file video pada folder C:\Program Files\AntrianKu\video\ dengan format file video
yang didukung adalah mp4, flv, mkv, dan 3gp.

Catatan: untuk dapat memainkan file video, diperlukan codec semisal KLMMegaCodec atau semacamnya

Sedangkan untuk daftar tayang gambar, tempatkan file video pada folder C:\Program Files\AntrianKu\slide\
dengan format file gambar yang didukung adalah jpg, jpeg, png dan bmp.

Mengganti channel televisi TV tuner:
(Versi Pro)
Untuk menggunakan fitur ini, komputer harus memiliki TV Tuner dan harus sudah dipilih pada Konfigurasi
Program.
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Export / Simpan data antrian di Microsoft
Excel atau Spreadsheet lain:
(Versi Full/Pro)
File hasil proses antrian dapat di lihat di MyDocuments\Antrianku diikuti dengan format: tahun-bulan-
tanggal.csv (Misalnya: 2016-04-23.csv) Cara membuka file di Excel adalah dengan buka aplikasi Excel lalu pilih
File -> Open lalu ganti jenis filenya -> Text Files (Lihat pada contoh gambar).
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Petunjuk Pemakaian AntrianKu:
Konfigurasi Tombol
KONFIGURASI KEYBOARD KHUSUS VERSI FULL / PRO / CUSTOM (MAKSIMAL 45 LOKET)

Untuk menampilkan petunjuk penggunaan, silahkan tekan Tombol F3 pada keyboard,
hingga muncul kotak:

Jika menggunakan printer (ticket dispenser):
Tekan tombol Keypad untuk bagian dispenser (maka akan muncul kode keypad, missal dalam gambar di atas
adalah: 65631), lalu Pilih Kategori: A Loket, Loket Nomor: Printer lalu klik Tambah. Lalu klik Simpan
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Tombol printer dapat berupa:

 Touchscreen (Menggunakan software AntriankuTouch, syarat: Mainboard support dual view VGA/HDMI)
 Tombol Cetak USB baik wire atau wireless (Dapat dibeli di stufimedia store tokopedia)
 Tombol Cetak WiFi atau LAN (Dapat dibeli di stufimedia store tokopedia)
 Touch screen piranti Android (Menggunakan aplikasi AntriankuTombol, dapat diunduh di GooglePlay. Fitur

ini masih experimental)

Jika tidak menggunakan printer, maka dapat langsung mengisikan keypad untuk counter:
Tekan tombol keypad untuk bagian tiket layanan 1 (misal loket 1), maka Pilih Kategori: A Loket, Loket Nomor:
1 lalu klik Tambah. Lalu klik Simpan. Penting: Pastikan pula pada Konfigurasi Program (Tombol F2), pilihan
Gunakan printer tidak ditandai. Bila masih ditandai, maka antrian hanya akan dapat tampil setelah tiket antrian
dicetak.

(Perhatian: Untuk versi Free, data penggunaan keyboard akan tersimpan sekali. Jika konfigurasi tombol dibuka
ulang, maka tombol-tombol yang disetting hilang, harus disetting ulang)



18

Tekan tombol keypad untuk bagian tiket layanan 2 (misal loket 2), maka Pilih Kategori: A Loket, Loket Nomor:
2 lalu klik Tambah. Dan begitu seterusnya hingga maksimal 8 loket.

Jika terdapat dua layanan atau lebih dalam antrian, maka Kategori dapat menggunakan kode lain, misal: Teller,
Kasir, Prioritas, dll. (Jenis layanan dapat diubah pada bagian konfigurasi program – Tekan Tombol F2 saat di
layar utama antrian)
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Memanggil antrian melalui keyboard
numeric: angka. Bukan tombol angka diatas
tombol QWERTYUIOP

Setelah dilakukan pemanggilan, maka akan muncul giliran antrian yang dipanggil.
Pastikan NumLock pada kondisi ON (Lampu LED NumLock menyala)

Konfigurasi Keyboard versi Free (Maksimal 3 Loket)
Tombol 1, untuk memanggl antrian sebelumnya. (Group A)
Tombol 2, untukmemanggil ulang antrian. (Group A)
Tombol 3, untuk memanggil antrian selanjutnya. (Group A)

Tombol 4, untuk memanggl antrian sebelumnya. (Group B)
Tombol 5, untukmemanggil ulang antrian. (Group B)
Tombol 6, untuk memanggil antrian selanjutnya. (Group B)

Tombol 7, untuk memanggl antrian sebelumnya. (Group C)
Tombol 8, untukmemanggil ulang antrian. (Group C)
Tombol 9, untuk memanggil antrian selanjutnya. (Group C)

Konfigurasi Keyboard Versi Full / Pro / Custom (Maksimal 45 Loket, 5 Group 9 Loket, -)
Namun tombol keyboard harus dikonfigurasikan pada jendela Konfigurasi tombol (lihat halaman 8)
Tombol 1, untuk memanggl antrian sebelumnya.
Tombol 2, untukmemanggil ulang antrian.
Tombol 3, untuk memanggil antrian selanjutnya.

Ket: Dapat juga menggunakan Numeric Keyboard USB atau Wireless
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Memanggil antrian melalui Wireless
Presenter (Versi Pro)

Konfigurasi Presenter khusus Versi Pro / Custom
Ket: tombol presenter harus dikonfigurasikan pada jendela Konfigurasi tombol (lihat halaman 8)
Tombol Prev ( < ), untukmemanggil ulang antrian.
Tombol Next ( > ), untuk memanggil antrian selanjutnya.

Memanggil antrian melalui Tombol
AntrianKu USB

Konfigurasi Tombol USB
Ket: tombol USB harus dikonfigurasikan pada jendela Konfigurasi tombol (lihat halaman 8)
Tombol Kuning, untuk memanggl antrian sebelumnya.
Tombol Hijau, untukmemanggil ulang antrian.
Tombol Merah, untuk memanggil antrian selanjutnya.
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Memanggil antrian melalui
komputer di setiap loket
dengan Software AntrianKuClient

Klik duakali (double click) untuk memenggil selanjutnya. Klik kanan untuk melihat menu pilihan, sehingga
muncul seperti tampilan di atas. Klik kanan lalu pilih setting untuk menseting alamat IP tiket dispenser, janis
layanan dan nomor loket.

Setting Printer agar cetakan sesuai ukuran
kertas (versi Free)

1. Masuk pada Control Panel, pilih Printer yang digunakan.
2. Klik kanan dan pilih Set as Default (jika perlu)
3. Klik kanan pilih Properties
4. Buka tab Layout atau Page Setup (Beda printer beda istilah)
5. Cari Adjust printing size atau scaling (Beda printer beda istilah)
6. Perkecil persentase (misal 80%) jika hasil cetakan terlalu besar atau terpotong,

Ket: Untuk versi Full dan versi Pro sudah ada seting printer di halaman konfigurasi program (Tekan
tombol F2)
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Contoh hasil cetakan terlalu besar --> perkecil presentase jadi 80%

Contoh konfigurasi printer POS-X

(Tips: Perbesar persentase, misal 120%, jika hasil cetakan terlalu kecil)
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Konfigurasi mengatur skala cetakan printer pada program AntrianKu
versi Full / Pro dapat lanngsung di setting melalui skala cetak di Setting
Program (F2)
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Setting Bios agar PC menyala sendiri
setelah mati listrik

1. Masuk pada BIOS dengan menekan tombol Del/F2/Esc (tergantung jenis bios);
2. Masuk pada menu power setting – APM setting / APM Config
3. Pada restore on AC power loss pilih mode power on

Setting Bios agar PC menyala pada jam
tertentu

1. Masuk ke dalam menu BIOS dengan menekan tombol Del/F2/Esc (tergantung jenis bios);
2. Masuk ke tab Power;
3. Buka menu APM Configuration;
4. Ubah status Power on by RTC Alarmmenjadi [Enabled];
5. Sesuaikan waktu seperti yang diinginkan

Setting Windows agar PC shutdown (mati)
sendiri pada jam tertentu - Versi Free

1. Buka ‘Task Scheduler‘ gunakan fitur search untuk mencarinya.
2. Pada bagian panel sebelah kanan, klik pada opsi ‘Create Basic Task‘.
3. Pada saat Wizard terbuka, pada bagian name beri nama ‘Shutdown‘. Kemudian pilih Next untuk

melanjutkan proses.
4. Selanjutnya adalah menentukan kapan task tersebut dijadwalkan, sebagai contoh pillih ‘Daily‘ saja

karena kita hanya ingin membuat auto shutdown ini seacra harian.
5. Kemudian tentukan jam yang akan dijadwalkan untuk melakukan shutdown, setting sesuai dengan

keinginan. Setelah selesai pilih Next untuk melanjutkan.
6. Lalu untuk menjalankan jadwal shutdown sekarang, pilih ‘Start a program‘. Kemudian pilih Next.
7. Cari program apa yang akan dijalankan, klik ‘Browse‘ lalu temukan program Shutdown (shutdown.exe)

yang terletak di ‘C:\Windows\System32‘. Jika sudah menemukannya, klik Open.
8. Kemudian pada bagian ‘Add agruments‘, ketikan ‘/s‘ yang fungsinya sebagai parameters dari program

‘shutdown‘. Klik Next untuk melanjutkan proses.
9. Terakhir akan muncul informasi task yang barusan dibuat. Mulai dari nama, deskripsi, kapan program

tersebut dilakukan dan program apa yang dijalankan. Klik Finish untuk menutup Wizard.

Ket: Untuk versi Pro sudah ada auto shutdown di halaman konfigurasi program (Tekan tombol F2)
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Setting untuk memasang TV / Monitor
Wireless dengan Miracast / AnyCast
Untuk menggunakan wireless display, syarat yangharus dipenuhi adalah:

 Monitor mendukung port HDMI 1.4
 Dongle support mode Miracast
 Operating system minimal Windows 8.1
 Kartu VGA mendukung Miracast
 USB WiFi / WiFi dongle mendukung Miracast
 Prosesor intel core minimal generasi ke 4 (Haswell) atao intel atom generasi 3 (Bay Trail)

Cek apakah VGA dan WiFi USB / dongle mendukung Miracast:
Start --> Run --> ketik dxdiag --> klik Save All Information --> simpan file

Buka hasil penyimpanan file dengan wordpad dan cari kata Miracast, jika:
 Miracast: Not supported by Graphics driver --> VGA tidak support
 Miracast: Not Supported by WiFi driver --> WiFi USB / dongle tidak support

Setting Display Loket AntrianKu (Versi Pro)

Wireless (MenggunakanWiFi)
Siapkan router, akses point atau wifi kemudian berikan nama dan password dari router/AP/wifi tersebut.
Sebagai contoh Router yang digunakan stufimedia diberi nama B10-14 dengan password 22045050. Setting
router tersebut dengan alamat IP 192.168.1.1.

Pasang Display AntrianKu dan tunggu hingga muncul tampilan alamat IP, misalnya 192.168.4.1

Hubungkan komputer ke WiFi dengan nama ESP_XXXXXX. XXXXXX dapat berisi nomer atau angka. Untuk
contoh pada gambar, memilki nama WiFi (SSID) ESP_C2FCDB.
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Buka koneksi dengan Browser (Misalnya: Mozilla Firefox) dan arahkan ke alamat http://192.168.4.1 atau yang
ditampilkan pada lampu display. Jika koneksi berhasil, maka muncul tampilan seperti pada gambar berikut:
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Untuk menseting alamat IP dan koneksi ke Router atau Akses Point Wifi, arahkan ke alamat
http://192.168.4.1/setting

isikan sesuai dengan aksespoin atau wifi yang telah ada.

 SSID: Nama Aksespoint
 PSWD: password wifi / akses point
 IP: alamat IP (lihat tabel alamat IP di lampiran)
 Nama: Nama display

Sebagai contoh:

 SSID: B10-14
 PSWD: 22045050
 IP: 111 (dengan kata lain 192.168.1.111)
 Nama: LOKET NO 2
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Setelah diklik tombol Submit Kueri maka setting akan tersimpan pada layar display. Selanjutnya matikan dan
nyalakan ulang display dan tunggu hingga keluar alamat IP sesuai yang disetting. Contoh diatas adalah
192.168.1.111 (Beberapa display menunjukkan tulisan SL, saat berhasil terhubung ke AP)

Jika tampilan display masih menunjukkan IP yang lama (192.168.4.1) maka display belum berhasil terhubung ke
akses point atau router. Silahkan megulangi proses setting.

Menggunakan kabel LAN (Versi Pro)
Pasang Display AntrianKu dan tunggu hingga muncul tampilan alamat IP, misalnya 111, berarti menujukkan
bahwa IP Display adalah 192.168.1.111

Buka koneksi dengan Browser (Misalnya: Mozilla Firefox) dan arahkan ke alamat http://192.168.1.111 (atau
yang ditampilkan pada lampu display). Jika koneksi berhasil, maka muncul tampilan seperti pada gambar
berikut:
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Untuk mengubah alamat IP display antrianku, misalnya dari IP 192.168.1.111menjadi IP 192.168.100 gunakan
peritah http://IPDISPLAYLAMA/?ip=IPDISPLAYBARU, misalnya: http://192.168.1.111/?ip=100

Selanjutnya matikan dan nyalakan ulang display dan tunggu hingga keluar alamat IP sesuai yang disetting

Setting Software AntrianKu untuk display (Versi Pro)
Ubah alamat komputer yang dipasang software AntrianKu dengan IP 192.168.1.2 dan hubungkan dengan
AP/Router/WiFi jika menggunakan wireles atau hubungkan kabel LAN. Buka dahulu browser dan arahkan ke
alamat display (misal: 192.168.1.111) dan pastikan muncul sesuai gambar

Buka aplikasi AntrianKu dan silahkan dicoba tekan tombol 3 pada keypad (Ket: Untuk contoh ini, tombol pada
AntrianKu telah disetting untuk Teller 2)
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Hasil saat tombol ditekan:
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Lampiran

Setting Alamat IP Display Antrianku
(semua diawali dengan 192.168.1.X)

Nilai Kategori:

A: 0 B: 10 C: 20 D: 30 E: 40

Formula:

X = 100 + Kategori + (Nomor loket - 1)

Jadi misalkan:

Kategori A. Loket, Nomor 1maka, X = 100 + 0 + (1 - 0) = 100 + 0 + 0 = 100; (IP = 192.168.1.100)

Kategori B. Loket, Nomor 2maka, X = 100 + 10 + (2 - 0) = 100 + 10 + 1 = 111; (IP = 192.168.1.100)

Kategori D. Loket, Nomor 1maka, X = 100 + 30 + (1 - 0) = 100 + 30 + 0 = 130; (IP = 192.168.1.100)

Tabel
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Jika terdapat permasalahan error pada
program:
Kirimkan pertanyaan ke antrianku@stufimedia.com dengan menyertakan isi file C:\Program Files\AntrianKu\
ErrorLog.txt

Terima kasih telah memilih AntrianKu sebagai aplikasi Layanan Antrian.

mailto:layanan@stufimedia.com
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FAQ (Yang sering ditanyakan)
Mengapa kode registrasi tidak berhasil dimasukkan?
Pastikan membeli produk StufiMedia lewat situs resmi Stufi Media di Tokopedia.
(https://www.tokopedia.com/stufimediastore) Kode registrasi hanya dapat digunakan sekali per lisensi
software, jika telah digunakan di komputer lain maka kode registrasi tidak dapat digunakan lagi.

Bagaimana cara memanggil nomor antrian? Tampilan kok tetap kosong?
Pastikan melakukan petunjuk halaman 10,12,12. Perlu diingat bahwa:

 Jika tidak memiliki tombol untuk cetak,matikan fitur: Gunakan Printer pada setting program (Tekan
F2). AntrianKu tidak dapat memanggil antrian bila tiket antrian belum tercetak. (Tombol dapat dibeli di
situs Tokopedia)

 Pada saat pertama kali instalasi, kode keyboard yang digunakan merupakan kode keyboard komputer
StufiMedia. Karena setiap keyboard memiliki kode keyboard yang unik, maka: Hapus semua tabel kode
keyboard pada jendela Konfigurasi papan tombol (Tekan F3), dengan menekan tombol Hapus Semua
Item. Kemudian tekan tombol keyboard anda sehingga kode keyboard berubah, lalu atur kegunaan
Ketegori, Loket Nomor dan jangan lupa tambahkan ke daftar keyboard dengan menekan tombol
Tambah.

 Tombol panggilan yang digunakan adalah tombol 1, 2 dan 3 pada keypad (Keyboard sebelah kanan)
bukan tombol 1, 2 dan 3 di atas huruf qwert. Pastikan NumLock dalam keadaan ON. Jika menggunakan
laptop, gunakan tombol Fn + NumLock untuk mengaktifkan Keypad.

Jika ingin mencetak 2 strruk, caranya bagaimana?
Gunakan printer impact (dot matrix) dengan menggunakan kertas double sheet. AntrianKu hanya dapat
melakukan sekali cetak tiket antrian.

Untuk memakai software AntrianKu harus menggunakan tombol eksternal ya?
Tombol eksternal dibutuhkan untuk mencetak tiket pada ticket dispenser. Sedangkan tombol panggil dapat
berupa keypad numeric wireless / USB (Tombol dapat dibeli di situs Tokopedia) atau Wireless Presenter atau
Software Client yang di install di komputer setiap loket

Saya kurang paham dengan kode 720955 pada Setting Keyboard

Kode 920955 adalah kode keyboard dari stufimedia, silahkan pencet keyboard anda saat berada pada jendela
setting keyboard, maka kode keyboard akan ganti dengan kode keyboard anda (keyboard yang anda pencet).
Silahkan konfigurasikan kegunaan keyboard tersebut untuk kategori apa dan loket berapa. jangan lupa
masukkan ke daftat tabel dengan klik tombol Tambah. Setiap keyboard memiliki kode yang berbeda.
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Cara input antriannya bagaimana?
 Jika tidak menggunakan printer,(dianalogikan menggunakan kupon) maka akan nomor otomatis

bertambah saat pemanggilan antrian.
 Jika menggunakan printer, gunakan keyboard eksternal (keyboard lain) untuk mencetak kupon. Untuk

mencobanya membutuhkan 2 keyboard, yaitu keyboard untuk cetak tiket, keyboard untuk
pemanggilan antrian. (Jika menggunakan printer, maka tiket harus tercetak untuk dapat melakukan
panggilan)

Bagaimana agar saya tidak perlu repot pasang kabel untuk Antrian?
 Gunakan keyboard numeric wireless. Pasang dongle di CPU.
 Gunakan printer bluetooth / Wifi
 Gunakan Miracast Wireless HDMI untuk tampilan ke TV/Monitor HDMI
 Hanya monitor touchscreen saja yang harus dihubungkan ke kabel VGA

Tombol pencetak tiket apakah sama dengan tombol pemanggil antrian?
Pada prinsipnya sama, dapat menggunakan keyboard numeric. Namun StufiMedia juga menjual dalam bentuk
tombol yang dapat dimodifikasi untuk dipasang pada box antrian.

Apa persyaratan spesifikasi minimum komputer untuk menjalankan AntrianKu?
 Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 Prosesor minimal Dual Core, RAM 2GB
 Memerlukan file DotNet 3.5 yang bisa diunduh di: Website Microsoft (Tersedia di CD)
 Jika menggunakan linux, gunakanlah emulator wine dan install juga DotNet 3.5
 Jika menggunakan Touchscreen, maka Mainboard harus mendukung Extended View atau Dual View

Kalau akan dihubungkan ke printer thermal apakah perlu setting lagi?
setting printer ada di control panel, baik ukuran kertas, margin dan sebaginya. AntrianKu hanya mencetak
printer yang telah dipilih di bagian setting program sebagai printer default. Jika menggunakan printer yang
dapat memotong kertas, maka AntrianKu dapat memotong kertas otomatis (Tidak semua printer auto cut diuji)
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Dapatkah tampilan di AntrianKu ditampilkan bukan di monitor, namun di tampilan lampu display?
AntrianKu dapat menampilkan di lampu display, namun PC untuk AntrianKu tetap membutuhkan monitor
untuk proses setting. Display dihubungkan dengan USB ke PC. StufiMedia tidak menyediakan lampu display.
Lampu display disediakan oleh beberapa rekanan yang telah bekerjasama dengan StufiMedia.
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Dapatkah tampilan di AntrianKu ditampilkan bukan di monitor, namun di tampilan lampu display?
AntrianKu dapat menampilkan di lampu display, namun PC untuk AntrianKu tetap membutuhkan monitor
untuk proses setting. Display dihubungkan dengan USB ke PC. StufiMedia tidak menyediakan lampu display.
Lampu display disediakan oleh beberapa rekanan yang telah bekerjasama dengan StufiMedia.

Lampiran:
Daftar Frequensi TV Analog Indonesia
Kanal Frequensi Kanal Frequensi Kanal Frequensi Kanal Frequensi Kanal Frequensi
21 471,25 31 551,25 41 631,25 51 711,25 61 791,25
22 479,25 32 559,25 42 639,25 52 719,25 62 799,25
23 487,25 33 567,25 43 647,25 53 727,25 63 807,25
24 495,25 34 575,25 44 655,25 54 735,25 64 815,25
25 503,25 35 583,25 45 663,25 55 743,25 65 823,25
26 511,25 36 591,25 46 671,25 56 751,25 66 831,25
27 519,25 37 599,25 47 679,25 57 759,25 67 839,25
28 527,25 38 607,25 48 687,25 58 767,25 68 847,25
29 535,25 39 615,25 49 695,25 59 775,25 69 855,25
30 543,25 40 623,25 50 703,25 60 783,25 70 863,25
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