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1 . INSTALASI JTWITTER
Perhatian ! Kami tidak bertanggung jawab jika akun Anda diban karena
penggunaan bot secara berlebihan ! Untuk keamanan sebaiknya buat
akun di twitter yang khusus digunakan untuk menjalankan bot ini. Jika
Anda tidak takut dengan risiko akun asli Anda diban, silahkan
menggunakan akun asli untuk menjalankan bot, dengan catatan
penggunaan bot tidak berlebihan.
Jtwitter merupakan Aplikasi bot twitter yang memudahkan Anda melakukan
promosi di twitter, maupun aktivitas lainya di twitter secara otomatis. Bot ini
bekerja layaknya seorang manusia, seperti seorang internet marketer yang
khusus Anda pekerjakan untuk mempromosikan produk dan jasa Anda ke para
pengguna twitter. Kini dengan jtwitter Anda tidak perlu lagi repot repot
berkampanye di twitter karena semua bisa dilakukan otomatis oleh bot ini secara
berkala. Fitur bot marketing twitter : auto follow, secara otomatis mengirimkan
pesan atau tweet tag, otomatis mengirimkan tweet iklan produk atau jasa berupa
teks maupun image
Setelah Anda membeli lisensi jtwitter, maka Anda bisa langsung mendownload
bot ini melalui member area Anda di jasaplus. Silahkan login ke member area
Anda di jasaplus.com dengan menggunakan username dan password yang kami
kirimkan ke email Anda.
Pertama tama ekstrak terlebih dahulu file jtwitter.rar. Berikut ini isi folder jtwitter
setelah diekstrak :

Untuk menjalankan bot ini pada dasarnya Anda hanya perlu mengedit file
config.txt, isikan username dan password twitter Anda, lalu klik file jtwitter.exe,
akan tetapi bot ini memerlukan file lisensi dengan nama file : lic.txt yang
bisa Anda download di member area jasaplus agar bisa berjalan. Silahkan
download file lic.txt lalu simpan di folder yang sama dengan file jtwitter.exe.
Simpan file lic.txt di folder yang sama dengan jtwitter.exe:

Setelah file lic.txt tersebut Anda simpan di folder jtwitter, selanjutnya buka file
config.txt dengan notepad lalu isikan username dan password twitter Anda.

Perhatikan gambar di bawah ini:

keterangan untuk pengaktifan fitur:
nilai 1 artinya aktif, nilai 0 artinya dinonaktifkan.
Keterangan config bot:

#=pengaturan akun twitter====#
twitter_username=isikan_dengan_username_anda
isikan dengan username twitter

twitter_password=isikan_password_anda
isikan dengan password twitter

twitter_email=isikan_email_twitter_anda
isikan dengan email twitter
Pengaturan config.txt selanjutnya adalah bersifat opsional (sesuai selera Anda)

#==pengaturan following==#
aktifkan_autofollow=1
digunakan untuk mengaktifkan fitur auto follow

jumlah_untuk_autofollow_pada_1_cycle=3
isikan jumlah user yang ingin difollow pada 1 cycle

#==pengaturan untuk pengiriman pesan==#
aktifkan_auto_send_messages=1
digunakan untuk mengaktifkan fitur auto send message

jumlah_pengiriman_pesan_pada_1_cycle=3
isikan jumlah pengiriman pesan pada 1 cycle

kirim_pesan_ke_orang_yang_difollow=1
digunakan untuk mengaktifkan fitur pengiriman pesan kepada orang yang anda
follow

#==pengaturan tweet==#
random_tweet=1
digunakan untuk mengaktifkan fitur tweet secara acak

jumlah_tweet_pada_1_cycle=2
isikan jumlah pengiriman tweet pada 1 cycle

random_tag_orang=2
isikan jumlah pengiriman pesan tweet tag pada 1 cycle

aktifkan_tweet_image=1
isikan jumlah pengiriman pesan tweet berupa image pada 1 cycle

jumlah_tweet_image_pada_1_cycle=1
isikan jumlah pengiriman pesan tweet image pada 1 cycle

#==pengaturan jeda waktu aksi2 selanjutnya==#
jeda_waktu_aksi_dalam_jam=4
isikan dengan jeda waktu bot melakukan aksi siklus selanjutnya
keterangan:
pada 1 siklus bot akan melakukan aksi aksi di bawah ini secara berurutan:
– otomatis login
– auto follow
– auto send pm
– auto tweet teks dan auto tweet image
– auto tweet dengan tag ke username
Setelah config.txt anda edit sesuai selera, maka langkah terakhir adalah
mengedit daftar pesan yang ingin anda kirim
Buka folder run di dalam folder jtwitter:

Di dalam folder run terdapat file tweet.txt dan folder gambar.
File tweet.txt isinya isian pesan iklan tweet yang akan anda kirim, sedangkan
folder gambar berisi daftar image yang akan dipost di twitter.
Isi file tweet.txt pada contoh adalah:

silahkan anda edit dan sesuaikan dengan isi iklan yang ingin anda tweet.
Sedangkan isian folder gambar isinya iklan gambar yang akan anda tweet, pada
contoh ini isinya adalah:

silahkan ganti image2 iklan di atas dengan image iklan yang ingin anda kirimkan
(sebaiknya ukuran width maksimal 500px)

Setelah file lic.txt ditempatkan di folder jtwitter, tweet.txt dan file gambar serta
config.txt Anda edit sesuai selera, maka bot twitter ini siap Anda jalankan dengan
mengklik file jtwitter.exe

2 . MENJALANKAN JTWITTER
Setelah file lic.txt ditempatkan di folder jtwitter dan config.txt Anda edit sesuai
selera, maka bot twitter ini siap Anda jalankan dengan mengklik file jtwitter.exe

Setelah jtwitter.exe diklik maka akan muncul splash page dan bot akan berjalan
di jendela ms dos prompt:

Selanjutnya silahkan tunggu, bot secara otomatis akan membuka jendela firefox.
Bot ini akan otomatis melakukan aksi :
–
–
–
–
–

otomatis login
auto follow
auto send pm
auto tweet teks dan auto tweet image
auto tweet dengan tag ke username

yang merupakan satu siklus bagi bot ini, selanjutnya bot akan menunggu (idle)
selama jangka waktu yang sudah anda setting sebelumnya di config.txt
berdasarkan konfigurasi ini:
jeda_waktu_aksi_dalam_jam=4
Perhatian ! Kami sarankan waktu idle minimal adalah 3 jam agar akun Anda tidak
cepat diban.
Jika anda ingin tahu apa yang sedang dilakukan bot, maka klik jendela jtwitter:

terlihat pada contoh, bot sedan melakukan auto follow:
Bot ini bisa Anda jalankan seharian penuh di pc Anda yang menggangur untuk
promosi iklan iklan anda di twitter secara otomatis tanpa Anda perlu repot.

3. BANTUAN ONLINE

Jika Anda mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan online silahkan
kunjungi web jasaplus di http://www.jasaplus.com dan dapatkan informasi
kontak, atau Anda bisa mengontak jasaplus via twitter :
https://twitter.com/ringlayer

Best Regards
www.jasaplus.com

