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6. Membuat halaman baru 

Dalam membuat CD interaktif kita membutuhkan beberapa halaman untuk menjelaskan 
profil Pada tahap ini kita akan belajar tentang bagaimana memasukan buttom untuk 
melengkapi erusahaan tersebut.  
 

 
 
Caranya adalah sebagai berikut: Pilih menu Page dan pilih Add. 
 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Selanjutnya Anda bisa mengisi halaman tersebut dengan yang sesuai yang Anda. 
 

Ini adalah halaman baru 
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Berikutnya adalah langkah ke 7. Membuat Link Halaman. 
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