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Materi  

Administrasi Jaringan Windows dengan 
Remote Desktop ConnectionRemote Desktop Connection



Preparation RDC

Mengganti host name (optional)

 Set IP, seting username dan password komputer yang 
akan diremote



1. Mencegah seseorang melakukan
koneksi pada komputer ini
dengan menggunakan remote 
desktop/RemoteApp.

2. Memperbolehkan seseorang
melakukan koneksi pada

Remote Setting RDC

melakukan koneksi pada
komputer anda dengan
menggunakan semua versi dari
remote desktop/remoteApp.

3. Memperbolehkan seseorang
untuk menjalankan remote 
desktop/remoteApp pada
komputer ini dengan
menggunakan Network Level 
Authentication. 

Enable-kan firewall komputer, remote 
setting computer lainnya, show option



Jika mengetahui versi remote desktop komputer
target yang akan menjalankan remote, maka pilih
opsi more secure.

Remote Setting RDC Cont..

opsi more secure.

Jika tidak mengetahui versi remote desktop dari
komputer target maka  less secure

Cara melihat versi bisa di lakukan dengan run 
ketik mstsc  enter.



Defenisi RDC

 General:  alamat IP komputer beserta user 
logon yang akan di remote.

 Display: mengatur tampilan dari remote 
desktop, kualitas gambarnya maupun 
ukuran dari layar remote desktop.

 Local  resources: only when using the full 
screen

EXPERIENCE: Yang ini pelajari sendiri aja, cz kebanyakan , lagian ada beberapa point yang saya tidak begitu mengerti . Point terpenting

screen

 Programs : cth mengisikan path berikut 
pada kolom start in following folder:
D:\data pentinguntuk bisa akses direktori 
data penting

 Experience : memilih jalur yang efektif, jika 
komputer remote dihubungkan oleh LAN 
sebaiknya gunakan LANmenghemat 
biaya bandwitch.



Defenisi RDC

• Advance :
– Connect and don't warn me: tidak di butuhkan suatu proses verifikasi

– Warn me: Pada pilihan ini jika remote desktop connection tidak dapat 
memverifikasi idenditas dari komputer remote maka anda akan 
mendapatkan peringatan agar anda tetap meneruskan koneksi remote 
atau tidak.atau tidak.

– Do not connect: Pada pilihan ini jika remote desktop connection tidak 
dapat memverifikasi idenditas dari komputer remote maka anda tidak 
dapat melakukan koneksi.
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