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11. Burn CD & disimpan ke komputer 

Jika sudah selesai, maka kita coba hasil yang telah kita buat dengan tekan F5 untuk 
mengecek hasilnya. 
 

 
 
Jika telah berhasil membuat PPrrooffiill  PPeerruussaahhaaaann  iinntteerraakkttiiff dengan autoplay media studio, 
maka dapat kita publish atau pun disimpan dengan menggunakan CD.  

 
Salah satu kelebihan Autoply Media Studio ini setelah membuat pekerjaan dapat 
langsung dibua autoplay secara otomatis (maksudnya ketika kita memasukan CD Profil 

 
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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Perusahaan dapat langsung berjalan secara otomatis). Untuk membuatnya dapat 
mengklik tombol publish [icon berbentuk CD] kemudian ikuti perintahnya. 

 
 
 
 
 
 
 

Demikianlah CCaarraa  PPeemmbbuuaattaann  PPrrooffiill  PPeerruussaahhaaaann  iinntteerraakkttiiff. Untuk menambahkan 
backsound, intro, memasukan video dan animasi, bisa anda dapatkan dengan 
menghubungi penulis, atau anda juga dapat bereksperimen sendiri dalam menggunakan 
program Autoplay ini.  

 
Banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan software Autoplay media Studio ini, 
yang mungkin belum kita bisa bayangkan untuk saat ini. Sampai bertemu lagi pada 
bagian berikutnya. Terima kasih 
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