
1. Pilih Control Panel->Device and Printer. 

 
2. Cari printer yang sudah di install EPSON PLQ-20 ESC/P2. 

 
3. Klik kanan shortcut printer tersebut, kemudian pilih Printing Preferences. 

 
4. Pada indos akane menampilkan popup untuk setting Printer.  



 
5. Pilih menu  User Defined Paper. 

 
6. Windows akan menampilkan menu untuk melakukan pengaturan ukuran kertas print.  



 
7. Beri penamaan untuk printer ICV,misalnya ICV PRINTER 

 
8. Kemudian atur untuk ukuran kertas dengan ukuran sebagai berikut: 



a. Width = 16.80 cm 
b. Height= 12.60 cm 

 
9. Kemudian tekan tombol Save. 

 
10. Setelah pengaturan tersimpan, pilih tombol OK. 



Melakukan PRINT ICV pada Aplikasi 
1. Pilih Menu Penerbitan Dokumen ICV. 

 
2. Pilih menu Daftar ICV. 

 
3. Klik  No ICV pada data table untuk melakukan print ICV. 

 
4. Aplikasi menampilkan detail data ICV. 



 

5. Klik tombol . 
6. Aplikasi menampilkan popup pengaturan data apa saja yang akan di print.  Melakukan print 

dilakukan dengan cara centang data yang akan di print. Berikut penjelasannya: 

 
a. Print Sertifikat Utama  

i. Print nama lengkap pada halaman depan ICV. 
ii. Print data pada halaman kedua dan ketiga. 



 
b. Print DETAIL 

i. Melakukan print pada halaman kedua dan ketiga. 

 
c. Print OTHER VACCINATIONS/AUTRES VACCINATIONS 

i. Untuk melakukan print pada halaman 4 dan seterusnya. 
 

7. Setelah memilih data apa saja yang akan di print, kemudian klik tombol Lanjutkan. 
8. Aplikasi akan menampilkan halaman print preview. 



 

9. Kemudian klik shortcut yang bergambar , atau menekan ctrl+P. 
10. Aplikasi akan menampilkan halaman pengaturan print. 

 
11. Pengaturan Destination 

a. Apabila print EPSON PLQ 20 belum di setting, pada field destination klik tombol Change. 
b. Pilih EPSON PLQ  20 ESC/P2. 



 
c. Klik 2x pada pilhan printer. 

12. Pengaturan Pages 
a. Pilih ALL untuk melakukan print seluruh halaman, artinya user melakukan print ICV dari 

halaman depan sampai halaman akhir. Masukan Dokumen ICV setelah di print dan 
dokumen keluar, ubah halaman selanjutnya kemudian masukan kembali secara 
berurutan. 

b. Pilih pages berfungsi untuk melakukan print dengn menentukan halaman mana saja 
yang akan di print. Misalnya user menulis angka 1,3 artinya user melakukan print 
halaman 1 dan 3. 



 
13. Pengaturan Paper Size 

a. Pilih nama printer yang sudah di setting sebelumnya. 

 
14. Kosongkan pilihan centang untuk option   fit to page. 



 
15. Selanjutnya isikan pada column scale = 100 

 
16. Selanjutnya, klik tombol Print. 

 
 

 
 


