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Tampilan Awal

Klik “Create New” = Untuk membuat E-module dari file pdf.

Klik “Import Office” = Untuk membuat E-module dari Ms. Office.

.



Project Type

Setelah itu akan muncul pilihan tipe projek. Untuk pembuatan modul 
silakan klik “Magazine”. Jika ingin mengganti template klik “Select 
Template”, jika tidak klik “OK”.



Change Template

Di 3D Pageflip Professional ini disediakan berbagai macam jenis 
template. Pilih salah satu yang sesuai dengan e-module anda.



Import PDF

Browse : memilih pdf 
yang akan dijadikan e-
module.

The page ranges to 
import : memilih 
halaman yang akan 
dijadikan e-module

Import now: 
memasukkan pdf ke 
dalam 3D Pageflip 
Professional.



PDF Has Been Change

Setelah selesai memasukkan pdf, maka akan muncul tampilan E-
Module seperti di bawah ini.



Option

Klik “Option”selanjutnya akan 
muncul sub menu sebagai berikut:

1. Flash Information

2. Flash Languange

3. Book Preloader Setting

4. Protect Book



Flash Information

Memberikan pengaturan 
kepada penulis untuk mengisi 
author, website, e-mail, dan 
info.  Setelah itu klik “OK”. 
Untuk melihat perubahan klik 
“Apply Change”.  



Flash Language

Digunakan untuk mengatur bahasa. Jika sudah klik “OK”. Untuk melihat 
perubahan silakan klik “Apply Change” 



Book Preloader Setting

Setelah mengklik “Book 
Preloader Setting” maka 
akan muncul tampilan 
“Preview Loading”.  Pada 
pengaturan ini kita dapat 
mengubah Judul (Title), 
deskripsi (description), 
template, dan pengatran 
lebih lanjut lainnya. 
Setelah itu klik “OK”.  
Untuk melihat 
perubahan klik “Apply 
Setting”. 



Protect Book

Pengaturan yang memberikan layanan 
untuk perlindungan buku dengan cara 
memberikan password.  Jika ingin 
membuka buku  maka harus 
memasukkan passwordnya untuk 
membuka buku tersebut.  Silakan klik 
“Singgle Password” masukkan 
password yang diinginkan dan link 
untuk melihat password buku ini pada 
“Password Purchase Link”. Klik “OK”.  
Untuk menerapkannya klik “Apply 
Change”



Ganti Template

Ganti template dengan 
mengklik menu “Design 
Setting”. Pilih template 
yang diinginkan dengan 
klik “Float” lalu klik 
“OK”. Klik “Change” 
untuk melakukan 
perubahan. Jangan lupa 
klik “Apply Change” 
untuk melihat 
perubahannya. 



Design Setting

a. Documen Type: mengubah tipe dokumen

b. Tool Bar Setting: mengubah judul buku, warna dasar, warna 
icon, dan warna tulisan pada Tool Bar

c. Logo Setting: memasukkan logo file, memberikan tautan, 
dan pilihan untuk tidak atau menampilkan logo.

d. Auto Flip: memilih agar flip bergerak atau tidak. 

e. Background Sound: mangatur suara selama buku sedang 
digunakan.

f. Visible Buttons: mengatur ditampilkan atau tidak menu pada 
tool bar yang dipilih.

g. Download: mengatur download file seperti type dan URL-nya

h. Flash Display Setting: mengatur tampilan flash.

i. Flip Orientasi: mengatur pergerakan Flip.

Untuk menerapkannya klik “Aplly Change”



Publish Bahan Ajar 3D Pageflip

Klik menu “Publish” setelah itu akan muncul beberapa 
pilihan publish:

1. Flash/HTML 5 : untuk membukanya 
membutuhkan browser.

2. ZIP: keluaran akan berbentuk ZIP lengkap.

3. EXE: dapat dibuk tanpa software.

4. 3DP: dapat dibuka di Window atau Android 
dengan aplikasi “3DP PageFlip Reader”.

5. To FTP Server: keluaran dimasukkan ke dalam 
website dengan FTP terintegrasi.

6. Screen Saver: Keluaran akan berbentuk Screen 
Saver

7. Email To: Keluaran ZIP yang dikirimkan via email 
ke orang lain.



Edit Pages

Di dalam edit pages 
terdapat beberapa item 
yang dapat digunakan 
untuk mengubah 
halaman dengan cara 
mengubah urutan, 
menambah, mengurangi, 
atau menghapus. 

Selain itu terdapat 
beberapa item yang 
dapat digunakan untuk 
mengubah isi halaman 
dengan menyisipkan 
link, video, gambar, 
musik, flash, youtube, 
dsb . 



Menghapus Halaman

Menghapus salah satu 
halaman, pilih item “X”. 
Setelah itu akan muncul 
peringatan, pilih “Yes”. 
Maka halaman akan 
terhapus. 



Menambahkan Halaman

Pilih item “Add new 
page” seperti pada 
gambar. Setelah itu 
akan muncul pilihan 
“Insert Pages”. Atur 
semuanya mulai dari 
tipe dokumen, 
disisipkan dimana, 
lokasi file, dan 
halaman. Klik 
“Insert” jika sudah 
selesai.



Menyisipkan Gambar

Pilih pages yang ingin 
disisipkan gambar. 
Klik “Add image (I)” 
seperti pada gambar. 
Blok area yang ingin 
disisipi gambar. 
Selanjutnya pilih 
“Image path” untuk 
memilih gambar. 
Setelah memilih 
gambar klik “Open”. 
Secara otomatis area 
yang di blok akan 
berganti dengan 
gambar tersebut



Menyisipkan Video

Pilih pages yang ingin 
disisipkan video. Klik 
“Add movie (M)” 
seperti pada gambar. 
Blok area yang ingin 
disisipi video. 
Selanjutnya pilih 
“Video path” untuk 
memilih video. 
Setelah memilih 
video klik “Open”. 
Secara otomatis area 
yang terblok akan 
berisi video.



Memutar Video 

Sebelum memutar video 
tutup terlebih dahulu 
tampilan Edit Pages 
dengan cara klik Save and 
Exit “X”. Selanjutnya buka 
halaman yang sudah 
disisipi video. Klik pada 
video yang telah disisipi 
(monitor). Selanjutnya 
video akan otomatis 
bermain. Jika sudah 
selesai jangan lupa untuk 
menutup video dengan 
cara klik “X”. 



Publish “EXE”

Pilih tempat 
penyimpanan 
buku dengan cara 
klik “Browse”, 
berikan nama 
pada file. Klik 
“Convert” jika 
pengaturan 
sudah selesai.  
Jika publish 
selesai klik 
“Close”.



Menyimpan File 

Untuk menyimpan 
file klik “Files”
”Save Project 
(penyimpanan 
dari file yang 
sudah disimpan 
sebelumnya) atau 
Save Project as... 
(penyimpanan 
dngan nama 
baru)”. 



Upload Online

Dengan menu ini kita 
dapat mengupload buku 
yang sudah kita buat. 
Sebelumnya kita harus 
login. Buatlah akun baru 
dengan cara “klik Create 
new account 
masukkan email 
masukkan password 
klik create”


