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CD Interktif adalah alat yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan
perusahaan pada saat ini. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi, CD
interktif menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan. CD
interaktif selain pembuatannya mudah, juga tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal
seperti alat promosi cetak.
Perancangan CD interaktif berbasiskan komputer haruslah mudah bagi pengguna, bahkan
pengguna komputer pada tingkat pemula pun harus dapat menggunakannya dengan mudah.
CD interaktif Aplikasi CD Profil Perusahaan Interaktif digunakan untuk memperkenalkan
atau mempromosikan perusahaan. CD interktif yang akan kita buat ini sengaja saya rancang
semudah mungkin agar para pembaca dapat dengan mudah mempraktikannya.
Artikel CD Profil Perusahaan Interktif (edisi lengkap) ini saya buat, untuk melengkapi atau
penyempurna bagi artikel-artikel saya sebelumnya dan memberikan pengetahuan bagi anda
yang membaca.
Materi yang akan dipelajari antara lain:
1. Perkenalan
2. Mengganti Baground
3. Memasukan teks
4. Memasukan gambar
5. Memasukan Buttom
6. Membuat halaman baru
7. Mmbuat Link Halaman
8. Memasukan suara
9. Memberi warna dasar layar
10. Tombol keluar dan mengganti nama menu
11. Burn CD & disimpan ke komputer
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1. Perkenalan
Kaya seni adalah hasil cipta rasa dan kratifitas manusia yang dapat kita nikmati
keindahannya. Seni diciptakan dengan rasa sedangkan teknologi lebih banyak dengan logika.
Kemudian keduanya digabungkan sehingga menghasilkan yang namanya teknologi
keindahan. Dan salah satu hasil keindahan itu adalah CD interaktif.
Membuat CD interaktif ini sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah
membuat selengkap mungkin informasi yang ingin disampaikan, ini semua orang mampu,
karena sekarang ini sudah banyak software yang dapat membantu memcahkan masalah
tersebut. Dan yang susahnya adalah menumbuhkan rasa seni dan keindahan dari apa yang
kita tuangkan kedalan CD interaktif tersebut. Ini membutuhkan rasa, sehingga menjadi enak
dan nyaman untuk dinikmati.
Namanya saja interaktif, tentunya CD tersebut terdapat konten yang dinamis yang merespon
input dari anda. Anda dapat membaca tulisan, melihat foto, menonton video dan animasi,
serta mendengarkan musik yang terdapat dalam CD interaktif ini.
Selama ini profil perusahaan, brosur dan majalah hanya berisi gambar dan tulisan dalam
kemasan cetak, bagaimana bila dikemas dalam bentu CD Interaktif? Tidak hanya visi-misi,
tentang kami, sejarah dan foto-foto yang terpampang kaku, melainkan juga senyuman,
keramahan, dan keprofeionalitasan dapat terekam dalam format video, audio maupun
animasi.
Berikut adalah beberapa CD interaktif yang pernah saya buat:
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Untuk hasil-hasil karya selengkapnya anda dapat melihatnya pada www.juhaerisusanto.com
Nah, kalau begitu sudah saatnya kita coba membuat CD interaktif profil perusahaan, dalam
bentuk CD interaktif. Bagaimana caranya?
CD interkatif adalah perpaduan seni grafis dan teknologi komputer. Untuk dapat membuat
CD interaktif, seorang harus bekerja dengan aplikasi grafis yang ada pada komputer.
Biasanya, seseorang memiliki bakat menggambar secara alami, akan mudah menyesuaikan
diri dengan aplikasi computer grafis .
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Artinya, yang harus anda siapkan sebelum membuat CD interaktif adalah kemampuan,
minimal ketertarikan, pada dunia grafis komputer. Apakah satu orang dapat mengerjakan
semua itu? Tentu saja biasa. Aplikasi apa saja yang minimal yang harus di kuasai. Saat ini,
apalikasi yang banyak di gunakan untuk mendesain sebuah cd interaktif adalah macromedia
flash, macromedia director, autoplay media studio. Jadi, anda harus menguasai dasar-dasar
salah satu software tersebut. Dan sebagai pendukung, anda harus tau bagaimana
mengoperasikan aplikasi image editing seperti Adobe Photoshop untuk mengolah gambar
bitmap, serta Corel Draw dan Macomedia Freehand untuk mengolah gambar vector. Anda
tidak harus menguasai semuanya, cukup pilih salah satu untuk masing-masing image editing
bitmap dan vector. Tidak perlu khawatir, biasanya tool dan cara menggunakan aplikasi
tersebut tidak jauh berbeda dan mudah dipelajari.
Anda mungkin tidak percaya membuat cd interaktif membutuhkan biaya yang jauh lebih
kecil ketimbang mencetak brosur, profil dan buku/majalah. Kelebihan lainnya anda dapat
membuat cd interaktif dalam jumlah yang kecil tanpa harus membengkakkan harga
satuannya.
Selain satu unit komputer yang anda punya, anda hanya membutuhkan CD RW drive, printer
dan kepingan CD kosong, Dan tentunya harga yang ditawarkan akan jauh lebih murah. Untuk
mempercantik cd interaktif anda harus membungkusnya dengan label dan cover yang bagus.

Bagaimana? Apakah anda sudah siap membuatnya?

Buat yang sudah pernah membaca artikel pertama ““Membuat CD Profil perusahaan,
Membuat CD Instalasi Program Koleksi Pribadi”” seharusnya tidak ada masalah untuk
bagian ini, namun buat yang belum pernah membacanya, saya akan memberikan review
tentang Autoplay Media Studio.
Autoplay Media Studio 7.5 adalah alat bantu standar multimedia dalam pembuatan CDinteraktif. Masih banyak software authoring yang beredar di pasaran, penulis memilih
Autoplay Media Studio 7.5 karena lebih mudah dipelajari secara mandiri (otodidak). Dengan
menggunakan Autoplay Media Studio pengguna dapat menciptakan segalanya dari Autorun
atau Autoplay menu dan kios informasi, untuk aplikasi pelatihan secara penuh interaktif.
Dengan Autoplay hanya imajinasilah yang dapat membatasinya. Jadi jangan khawatir untuk
membuat CD interaktif atau CD Company Profile banyak sofware yang bisa digunakan,
tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan pencarian dan memilih software mana yang
cocok dan sesuai dengan keperluan kita.
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Berikut adalah gambar lingkungan kerja Autoplay Media Studio.

Gambar.
Lingkungan Kerja
Autoplay Media Studio

Berikut cara pembuatannya :
1. Buka program Autoplay Media Studio
2. Setelah itu create a new project untuk mebuat desain autoplay dengan karya sendiri.

3. Ketika nama judul aplikasi yang akan anda buat, yang nanti akan muncul pada title
windows pada saat autoplay. Dan klik pada create project new.
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Inilah tampilan awal dari lembar kerja autoplay media studio. Langkah selanjutnya dapat
anda ikuti pada artikel berikutnya: 2. Mengganti Baground.
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