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3. Mengganti Teks 

Nah, sekarang kita telah memiliki baground. Selanjutnya adalah memberi teks. 
 

 
 

 
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. 



 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2010 IlmuKomputer.Com 

 
 
Caranya adalah dengan memilih menu Project kemudian pilih label. 
 

 
 
Dan selanjutnya membuat teks sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Pada 
pembelajaran CD profil perusahaan ini saya membahas COPYTARIK Reload. 
Perusahaan penyedia pulsa. Dan menu-menu yang ada didalamnya adalah yang 
berhungungan dengan hal tersebut. Diantaranya adalah :  

• Tentang kami,  
• Daftar harga,  
• Cara Mendaftar,  
• Cara Transaksi,  
• Deposit,  
• Kontak dan  
• Exit. 

 

Pilih menu Object dan 
pilih label. 
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Ganti dengan menu yang 
diinginkan 
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Melanjutkan lagi untuk menu-menu berikutnya 
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Begitulah cara memasukan teks pada lembar kerja autoplay media studio.  
Langkah selanjutnya dapat anda ikuti pada artikel berikutnya: 4. Memasukan gambar.  
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