MEMBUAT LABEL CD/DVD DENGAN NERO COVER DESIGNER
Studi Kasus Membuat Label CD dengan Nero 7 Essentials pada Windows Seven langkahlangkahnya adalah sebagai berikut :
1. Install Nero 7 Essentials (boleh menggunakan versi dan type yang lain namun mohon
menyesuaikan langkahnya)
2. Buka Aplikasi Nero CoverDesigner Essentials

3. Setelah itu akan tampil Nero CoverDesigner seperti gambar dibawah ini
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4. Setelah itu pilih File => Paper Stock => Add Stock

5. Buat user defined stoks dengan nama misalnya "Label DVD" dengan ukuran Width
(lebar) dan Hight (panjang) menyesuaikan dengan Sticker CD/DVD Label yang
digunakan. Untuk memastikan saya sarankan ukur terlebih dahulu kertas Label yang
digunakan. saya menggunakan ukuran Width (lebar) = 135.000 mm dan Height
(panjang) = 267.000 mm

6. Langkah selanjutnya adalah menambah item dengan cara klik tombol Add Item dan
pilih Disc untuk membuat template disc label CD/DVD yang akan kita buat.
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7. Setelah kita memilih type item (Disc) langkah selanjutnya adalah mengatur ukuran
outer radius, inner radius dari disc termasuk position X dan Position Y untuk disk
pada kertas label yang ada pada Nero CoverDesigner agar dapat menyesuaikan dan
menyamakan ukuran pada kertas label yang kita miliki.

8. Untuk pembuatan template telah selesai. Sekarang gunakan template yang sudah
dibuat tadi untuk membuat desain label CD/DVD sesuai dengan kebutuhan kita.
Kembali ke tampilan awal Nero CoverDesigner seperti tampak pada gambar nomor 3,
kemudian klik menu File => New => Custom => OK
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9. Selelah itu pilih paper template yang sudah dibuat tadi, telihat seperti gambar dibawah
ini.

10. Kemudian insert gambar atau tulisan yang kita inginkan nantinya berada di label
CD/DVD kita.
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11. Simpan desain yang telah dibuat (ekstensi ncd / nct) untuk keperluan mencetak di
komputer lain ataupun sebagai template untuk desain yang lain yang menggunakan
kertas dengan ukuran yang sama.
12. Coba cetak lebih dahulu di kertas biasa (HVS) untuk memastikan apakah ukuranukurannya sudah tepat seperti yang diinginkan. Kualitas pencetakan cukup pilih text
agar lebih cepat waktu cetaknya.
13. Selamat mencoba semoga sukses..
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