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Kursus Online Buat Website
Passive Income dari YouTube adalah buku panduan yang akan memandu Anda memulai channel YouTube dan menghasilkan income dari
YouTube. Tak sekadar income, tapi juga passive income. Bagaimana cara menghasilkan passive income dari YouTube? Temukan
jawabannya dalam buku ini. Inilah panduan yang ada dalam buku ini. • Bagaimana cara memulai jadi YouTuber? Mulai dari mencari ide yang
tepat untuk channel YouTube, mencari ide video, dan merencanakan channel Anda. • Bagaimana cara produksi video untuk YouTube?
Mulai dari mendapatkan ide video, menulis naskah video, merekam dan mempersiapkan gambar, hingga editing video. • Berbagai tools dan
software yang akan membantu Anda menjadi seorang YouTuber. • Bagaimana membuat channel YouTube yang bagus? Mulai dari
membuat channel, mengatur tata letak channel, dan melengkapi channel YouTube. • Pemanfaatan berbagai fitur di YouTube, seperti
membuat playlist, memanfaatkan end screen, dan memanfaatkan YouTube studio. • Bagaimana cara menghasilkan income dari iklan
YouTube? Mulai dari mengaktifkan iklan hingga iklan muncul di channel Anda. • Bagaimana cara menjalankan affiliate marketing melalui
YouTube? • Bagaimana cara mempromosikan bisnis/produk Anda melalui YouTube? Setelah membaca dan mempraktikkan isi buku ini,
Anda akan memiliki channel YouTube dan mampu mengelola channel tersebut. Plus Anda juga bisa menghasilkan income dari YouTube.
Yuk segera baca dan pelajari buku ini. Oh iya, juga ada bonus video tutorial untuk Anda, lho! Cek juga tips dan tutorial YouTube marketing
lain dari situs saya di www.PanduanYouTubeMarketing.com.
This leading textbook for first courses in linear algebra comes from the hugely experienced MIT lecturer and author Gilbert Strang. The
book's tried and tested approach is direct, offering practical explanations and examples, while showing the beauty and variety of the subject.
Unlike most other linear algebra textbooks, the approach is not a repetitive drill. Instead it inspires an understanding of real mathematics. The
book moves gradually and naturally from numbers to vectors to the four fundamental subspaces. This new edition includes challenge
problems at the end of each section. Preview five complete sections at math.mit.edu/linearalgebra. Readers can also view freely available
online videos of Gilbert Strang's 18.06 linear algebra course at MIT, via OpenCourseWare (ocw.mit.edu), that have been watched by over a
million viewers. Also on the web (http://web.mit.edu/18.06/www/), readers will find years of MIT exam questions, MATLAB help files and
problem sets to practise what they have learned.
SINOPSIS Sebagai sebuah Content Management System (CMS), Joomla menyediakan banyak kemudahan dalam proses pembuatan dan
pengelolaan sebuah website. Dengan menggunakan Joomla Anda tidak hanya dapat membuat sebuah website yang lengkap dan berskala
besar dengan banyak fasilitas dan layanan melainkan Anda pun dapat membuat sebuah blog dengan memanfaatkan aplikasi CMS ini.
Pembuatan blog dengan Joomla dari awal hingga akhir akan dikupas caranya secara selangkah demi selangkah di dalam buku ini.
Pembahasan tersebut meliputi cara menginstal Joomla, memilih template blog, membuat dan mengatur artikel-artikel, membuat kolom
komentar agar blog Anda menjadi lebih interaktif dengan memanfaatkan ekstensi Joomla Comment, pengaturan halaman depan blog dan
menu-menu, hingga caranya mempublikasikan blog ke web hosting agar dapat diakses secara online oleh para pengguna internet.
Pembuatan sebuah blog berbasis Joomla ini akan memberikan kesempatan bagi Anda seluas-luasnya untuk dapat membangun sebuah blog
seperti yang Anda inginkan tanpa memikirkan waktu online Anda yang terbatas karena semuanya dapat dibuat tanpa harus selalu terkoneksi
dengan internet atau dapat dilakukan secara offline. Koneksi dengan internet hanya diperlukan pada saat meng-upload file website ke web
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hosting dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika Anda tertarik ingin membuat blog sendiri yang terlihat profesional namun terkesan
sangat personal secara efisien dan mudah, maka buku ini tepat untuk Anda.
Berisi kumpulan alamat download video kursus untuk meningkatkan pendapatan Bisnis Online Anda. Materi Paket SEO Internet Marketing
antara lain
A complete guide for beginners, students, administrators, educators, designers, and everyone.
Swags are one of the most effective ways to add drama and grace to your windows. Used alone or layered over existing blinds, curtains, or
shades, swags can be adapted to any decor. SWAGS ETC. shows you how to estimate fabric and give your windows distinctive style with
customized swags you make yourself. Every technique is fully explained with careful instructions and clear color photos.
Buku Jago SEO Cara Instan Gak Pake Pusing adalah salah satu buku SEO terlaris yang diterbitkan pada tahun 2012. Karena banyak
permintaan seiring dengan perkembangan ilmu SEO itu sendiri, maka hadirlah edisi revisinya. Ya, Kitab Sakti SEO ini berisi tambahan ilmu
SEO terbaru. Buku ini berisi panduan bagi siapa saja yang ingin mulai belajar SEO. Isinya mencakup dasar-dasar optimalisasi website
termasuk cara riset keyword, penggunaan keyword, dan memanfaatkan berbagai metatag SEO. Semuanya dibahas dengan bahasa
sederhana sehingga cocok bagi pemula maupun profesional yang sedang mencari referensi ilmu SEO terbaru. Kini saatnya mempekerjakan
Google sebagai salesman yang bekerja 24 jam mempromosikan website Anda. Jadinkan website Anda nomor satu di search engine Google.

Buku ini berisi 88 trik terjitu seputar pengelolaan website. Buku ini hadir untuk memperkaya inspirasi bagi para pemilik web,
blogger, content creator, ataupun para pelaku bisnis online. Trik-trik yang dibahas dalam buku ini siap membantu Anda lebih
berhasil dalam menjalankan bisnis online. Terbagi menjadi empat bagian utama: ? Bagian 1: Membahas seputar tips, trik, dan
tools terbaik yang bisa Anda gunakan untuk memahami target pasar dan audiens web Anda. Tak hanya itu, 11 trik di bagian ini
juga akan memperkaya ide-ide Anda. Dengan demikian, Anda bisa makin produktif sebagai pengelola web. ? Bagian 2:
Membahas seputar pengelolaan website. 32 trik di bagian ini akan membantu Anda menghadirkan fitur-fitur menarik dan unggulan
di web. ? Bagian 3: Membahas seputar pembuatan konten web. 25 trik di bagian ini akan membantu Anda untuk menjadi pembuat
konten yang andal. Anda akan diajak untuk memperkaya variasi konten di web Anda. ? Bagian 4: Berisi 20 tips dan trik seputar
mendatangkan trafik dan monetisasi web. Bagian ini siap menginspirasi Anda untuk memonetisasi (menghasilkan uang) dari web
Anda.
Ingin belajar affiliate marketing? Ingin dipandu langkah demi langkah untuk menghasilkan income dari kegiatan affiliate marketing?
Butuh panduan lengkap untuk belajar affiliate marketing khusus pemula? Jika jawabannya iya, buku ini adalah pilihan yang tepat
untuk Anda. Affiliate marketing termasuk salah satu bisnis online yang bisa dijalankan oleh pemula. Dengan menjalankan kegiatan
affiliate marketing, kita bisa menawarkan suatu produk di internet, lalu ketika terjadi penjualan, kita akan mendapatkan komisi.
Affiliate marketing juga dapat dijalankan secara fleksibel dan paruh waktu. Buku ini hadir untuk memandu pemula belajar affiliate
marketing. Berikut adalah berbagai pembahasan yang akan dikupas tuntas dalam buku ini: ??Panduan memulai bisnis afiliasi.
??Pembahasan tentang program-program afiliasi unggulan di internet. ??Panduan lengkap untuk membuat website penawaran
produk afiliasi. ??Panduan lengkap membuat blog untuk keperluan promosi produk afiliasi. ??Tips dan cara menulis penawaran
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produk afiliasi yang menarik dan ampuh. ??Berbagai kiat promosi produk afiliasi di media sosial, khususnya Facebook dan
YouTube. ??Panduan mengiklankan produk melalui iklan di Facebook dan Instagram. Buku ini juga dilengkapi dengan belasan
video tutorial seputar SEO (Search Engine Optimization), tutorial menulis untuk blog, tutorial dan tips menulis penawaran produk,
hingga video-video seputar kegiatan social media marketing. Singkatnya, buku ini adalah panduan lengkap yang cocok untuk
Anda. Yuk segera pelajari buku ini.
Alasan Kitab THE BOSS Dibuat Kini orang-orang di seluruh dunia bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan melalui mesin pencarian atau biasa disebut search engine. 3 hal dibawah inilah yang menjadi alasan Kitab THE BOSS
kami buat. 1. Mesin Pencarian Adalah Sumber Informasi Dan Pengguna Internet Percaya Mesin Pencari 2. Pentingnya Peran
Optimasi SEO & SEM di Website Bisnis Anda Untuk Traffic dan Konversi 3. Mempersiapkan UKM (Usaha Kecil & Menengah)
Untuk Era Internet Of Things Manfaat Kitab THE BOSS Berikut beberapa manfaat luar bisa yang bisa kalian dapatkan jika
membeli Kitab THE BOSS. Jadi tunggu apalagi, sedang ada promo diskon hingga 50%, segera klik Pesan Sekarang untuk
pembelian karena stok terbatas. * Mengerti Bagaimana Mengoptimasi SEO Website Anda Dari Segi On-Page Maupun Off-Page
*Mengerti Strategi Jitu Dalam Beriklan (SEM) Agar Biaya Iklan Yang Dikeluarkan Maksimal *Menjadikan Website Bisnis Anda
Masuk Ke Halaman Pertama Mesin Pencarian Kontak WhatsApp, untuk Bergabung & Berdiskusi tentang Digital Marketing: ? +62
821 1243 7449 Info lain, Klik link untuk Kursus SEO : https://www.babastudio.com/kursus-SEO-online
WordPress merupakan Content Management System yang dapat kita pergunakan untuk membangun website dengan mudah.
Dengan menggunakan WordPress, saat ini kita tidak lagi harus mempelajari web programming untuk membuat sebuah website,
hanya perlu “klik, klik, klik” dalam beberapa jam saja website yang kita butuhkan sudah bisa dipublikasikan. Buku ini menyajikan
materi pembelajaran lengkap belajar membuat website dengan wordpress dari mulai fundamental hingga studi kasus. Buku ini
akan menjadi buku pembelajaran yang akan mengakomodasi teman-teman untuk bisa mahir membuat website jenis apapun
dengan menggunakan WordPress. Buku ini terdiri atas 20 bab materi yang disusun secara sistematis untuk memudahkan proses
belajar. Materi yang diajarkan termasuk materi pengenalan WordPress, pemasangan, pengaturan, pembelajaran dasar, materi
lanjutan, dan praktek studi kasus seperti membuat blog pribadi, web portofolio, landing page, toko online, dan kursus online. Buku
ini cocok dibaca oleh semua kalangan. Karena saat ini membuat website sudah menjadi kemampuan yang wajib dimiliki semua
orang untuk dapat sukses di era digital.
Saat ini, kebutuhan website sudah merupakan keharusan. Kondisi ini memberikan peluang bagi web master untuk memanfaatkan
keuntungan seluas-luasnya dari keterampilan membuat website. Buku ini berisi tip untuk menghasilkan website yang bisa dijual
dengan harga jutaan. Di dalam buku ini, dikupas faktor-faktor yang bisa mendongkrak harga sebuah website sehingga dapat dijual
dengan harga jutaan. Penulis yang merupakan praktisi di dunia web design dan SEO, tidak hanya memberikan teori belaka.
Namun, juga memberikan cara untuk membangun website lengkap dengan aneka effect yang mampu mendongkrak harga jual
website. Meski buku ini dikemas untuk kebutuhan awam, dan juga disajikan dengan bahasa sederhana, namun buku ini berisikan
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tip dan trik ala pro yang bisa menjadi referensi bagi Web Designer Profesional untuk meningkatkan income dari penjualan jasa
web design.
Trafik adalah salah satu kunci sukses dalam bisnis di internet. Semakin besar angka trafik website Anda, akan semakin banyak
calon pembeli produk/jasa Anda. Oleh karena itu, website Anda perlu punya banyak trafik. Lantas, bagaimana cara mendatangkan
trafik web? Bagaimana cara meningkatkan jumlah pengunjung web? Buku ini akan memandu Anda. Ada 101 cara inspiratif yang
bisa dipakai untuk meningkatkan trafik website. Dijamin Anda tidak akan kekeringan ide lagi. Pembahasan dalam buku ini meliputi:
? Panduan SEO (Search Engine Optimization), untuk menjadikan website Anda mendapatkan peringkat yang tinggi di pencarian
Google. Kita akan memanfaatkan mesin pencari sebagai sumber trafik. ? Panduan mendatangkan trafik dari media sosial populer,
seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. ? Berbagai cara-cara inspiratif mendatangkan trafik pakai situs-situs populer
di internet. ? Panduan beriklan di Instagram, Facebook, dan Twitter. Tersedia bonus video tutorial Instagram Ads, Facebook Ads,
dan Twitter Ads yang bisa Anda download dari buku ini. ? Berbagai tools yang akan mendukung Anda melakukan SEO, social
media marketing, promosi, dan beriklan di internet. Buku ini membahas berbagai tools, seperti Canva, Adobe Spark, Buffer,
Hootsuite, Google Analytics, Google Keyword Planner, Google Trends, Instagram Insight, dan banyak lagi. Jika saat ini Anda
bingung dan ingin meningkatkan trafik web, maka mari baca buku ini. Buku ini layak dibaca oleh semua pemilik bisnis dan pemilik
website yang ingin bisnisnya mendapatkan banyak trafik. Yuk, segera pelajari buku ini. Dapatkan juga tip dan tutorial digital
marketing lainnya di website saya, www.JefferlyHelian.com.
Jika Anda mencari tutorial bisnis online yang lengkap dan mendalam, maka buku ini adalah pilihan tepat. 1 Juta Rupiah Pertama
Anda dari WordPress adalah buku ke-29 dari Jefferly Helianthusonfri, seorang penulis muda yang telah menulis 28 buku di usia
18 tahun. Materinya meliputi panduan memulai bisnis online yang segera menghasilkan 1 juta rupiah pertama Anda dari internet.
Inilah manfaat yang Anda dapatkan setelah membaca isi materi dalam buku: • Siapapun Anda, Anda bisa membuat website. Anda
akan dipandu langkah per langkah membuat website secara mudah. • Anda akan paham seperti apa bisnis online itu. Anda akan
tahu model bisnis apa saja yang ada dan terbukti berhasil di internet. • Nama/brand Anda bisa masuk halaman pertama di Google,
bahkan ranking 1 di Google. Pembelajaran mendalam tentang SEO (Search Engine Optimization). Dengan SEO, nama/brand
Anda bisa masuk halaman pertama Google. • Anda bisa praktik langsung menjalankan bisnis online, melalui model bisnis affiliate
marketing yang dibahas secara mendalam. • Anda akan mampu membuat konten menarik bagi pengguna internet. Pembahasan
yang mendalam tentang teknik menulis dan pembuatan konten untuk blog. • Anda akan mampu membuat sebuah landing page
untuk menawarkan produk. Anda juga akan belajar copywriting untuk penawaran produk di internet. Segera miliki dan pelajari
semua panduan lengkapnya. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
Dengan lebih dari 400.000.000 pengguna Facebook Anda dapat meraih pasar lokal, nasional bahkan International dengan mudah dan
dengan biaya yang rendah serta hasil yang maksimal. Dalam buku ini Anda akan belajar: - Bagaimana merancang website yang mendukung
Facebook Marketing. - Bagaimana menggunakan profile, group, dan fans page untuk mengumpulkan calon konsumen dengan cepat. Page 4/10
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Bagaimana menggunakan notes, quiz, gift, polls, badges, untuk meningkatkan penjualan. - Bagaimana membuat press release dan product
review dengan Facebook notes untuk membangun brand dan meningkatkan penjualan. - Bagaimana menulis surat penjualan massal yang
sulit ditolak. - Bagaimana membuat aplikasi yang tepat sesuai dengan bisnis Anda. - Bagaimana membuat foto produk Anda "Viral" di
Facebook. - Perbedaan antara Online Advertising dan Offline Advertising yang wajib Anda pahami. - Bagaimana membuat iklan yang
langsung menjual dengan menggunakan gambar, judul, dan penjelasan yang tepat. - Kesalahan fatal beriklan di Facebook yang bisa
membuat Anda bangkrut. - Memilih program Advertising CPM atau CPC yang tepat sesuai produk Anda. - Dua belas kesalahan yang
membuat iklan Anda ditolak Facebook. - Bagaimana menerapkan Viral Video Marketing di Facebook. - Bagaimana menerapkan e-mail
Marketing di Facebook. - Sebelas aplikasi untuk mengoptimalkan Facebook Marketing. - Mengintip strategi cerdas Barak Obama, Pizza hut,
Coca cola, dan Sony Pictures International menggunakan Facebook Marketing.
Seo adalah sebuah ilmu yang tidak pernah ada kedaluwarsanya, tidak pernah expired. Selama ada bisnis online, selama orang mencari
informasi melalui search engine, selama itu pulalah ilmu SEO akan selalu dicari dan dipelajari. Bagi pemilik bisnis online, menguasai ilmu
Seo adalah WAJIB, karena melalui pemahaman akan SEO, pemilik bisnis online akan dapat mengoptimalkan website menjadi lebih ramah
terhadap search engine. Membuat website menjadi lebih mudah diketemukan dengan keyword-keyword tertentu. Buku ini memberikan
pemahaman tentang SEO dan bagaimana melakukan optimalisasi meta tag website. Dengan buku ini, Anda bisa melakukan riset keyword
yang tepat untuk kebutuhan website bisnis Anda. Tidak hanya sampai di situ, buku ini juga membahas tentang cara membuat video promosi
instan menggunakan PowerPoint, dan bagaimana promosi di Facebook untuk kebutuhan internet marketing harian.
Buku ini adalah panduan lengkap untuk pemula yang ingin belajar membuat web. Melalui buku ini, Anda akan dipandu langkah demi langkah
untuk membuat tiga jenis web sekaligus, yakni toko online, web company profile, dan web minisite. Menariknya, Anda tidak harus mengerti
tentang pemrograman web untuk membuat tiga jenis web tadi. Kita bisa membuat tiga web tersebut dengan praktis menggunakan platform
Blogspot yang sudah tersedia di internet. Tak hanya dipandu belajar membuat web, Anda juga akan dipandu untuk mendatangkan
trafik/pengunjung ke website Anda. Bahkan, Anda juga akan diajak untuk belajar memanfaatkan Google Analytics guna menganalisis trafik
website Anda. Singkatnya, buku ini adalah panduan komplet untuk Anda yang ingin belajar membuat web. Tunggu apalagi? Segera pelajari
buku ini. Jika Anda mengikuti langkah-langkah dalam buku ini, dipastikan Anda mampu membuat toko online, web company profi le, dan web
minisite. Tentunya, web tadi akan sangat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis di internet. Selamat membaca.
Foto atau gambar yang ada di dalam kuenya bisa dimakan, lho! Ya, itulah keunikan edible image cake. Kita bisa menampilkan gambar apa
pun sebagai hiasan kue. Cara membuatnya menarik untuk diikuti karena menggunakan kertas dan tinta pewarna makanan yang aman
dikonsumsi. Buku ini mengenalkan bagaimana proses pembuatan edible image untuk cake, cupcake, cookies, praline, dan lolypop. Disajikan
dengan gamblang disertai dengan panduan mudah mengolah foto dan cara memasarkannya. Yuk, dicoba! -KawanPustaka#SuperEbookDesember
Bahasa Pemrograman Web (PHP, MySQL) sangat banyak digunakan perusahaan-perusahaan untuk membuat web, aplikasi-aplikasi kreatif
dan digunakan secara online maupun Offline seperti aplikasi dekstop. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis yang telah cukup
banyak berpetualang dalam dunia IT dan dikemas sesederhana mungkin, sehingga diharapkan pembaca dapat memperoleh manfaat dari
buku ini.
"PayPal adalah salah satu perusahaan yang cerdik melihat peluang yang ditimbulkan dari beragam aktivitas online. Sebagai salah satu dari
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sekian banyak payment gateway yang ada, perusahaan ini berusaha membuat dirinya menjadi media transaksi bisnis yang fast, easy, dan
secure. Dengan menggunakan akun PayPal, kini setiap orang bisa menerima dan mengirim uang melalui internet dengan cepat, mudah, dan
lebih aman jika dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit. Bagi perusahaan atau pemilik bisnis, PayPal juga menyediakan beragam
tool yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penjualan produk atau jasa. Kabar baiknya, PayPal saat ini sudah bisa dimanfaatkan oleh
para pengguna dari Indonesia untuk sekedar menerima, mengirim, dan menarik uang maupun untuk menunjang aktivitas bisnis. Buku ini
berisi pengenalan dan panduan mengenai PayPal yang bisa dimanfaatkan baik oleh individu maupun perusahaan yang ingin menggunakan
alternatif pembayaran online secara cepat, mudah, dan aman. Pembahasan dimulai dari pengenalan PayPal, proses pendaftaran,
pengenalan fitur-fitur yang dimiliki PayPal, cara menjual dengan PayPal, pembuatan tombol pembayaran pada website atau toko online, cara
melakukan penarikan uang melalu ATM bank lokal, sampai dengan peluang bisnis yang bisa dijalankan melalui PayPal."
A full-color introduction to the basics of HTML and CSS from the publishers of Wrox! Every day, more and more people want to learn some
HTML and CSS. Joining the professional web designers and programmers are new audiences who need to know a little bit of code at work
(update a content management system or e-commerce store) and those who want to make their personal blogs more attractive. Many books
teaching HTML and CSS are dry and only written for those who want to become programmers, which is why this book takes an entirely new
approach. Introduces HTML and CSS in a way that makes them accessible to everyone—hobbyists, students, and professionals—and it’s fullcolor throughout Utilizes information graphics and lifestyle photography to explain the topics in a simple way that is engaging Boasts a unique
structure that allows you to progress through the chapters from beginning to end or just dip into topics of particular interest at your leisure
This educational book is one that you will enjoy picking up, reading, then referring back to. It will make you wish other technical topics were
presented in such a simple, attractive and engaging way! This book is also available as part of a set in hardcover - Web Design with HTML,
CSS, JavaScript and jQuery, 9781119038634; and in softcover - Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery, 9781118907443.
Buku ini akan memandu Anda mendesain website modern. Materi disajikan secara lengkap, mulai dari penggunaan teknologi-teknologi
terbaru seperti HTML5 dan CSS3 hingga pemanfaatan teknik-teknik desain terbaru seperti Responsive Web Design dan tipografi modern.
Melalui buku ini, Anda juga akan dikenalkan pada teknik branding, cara membuat template web, cara membuat website interaktif dengan
JavaScript, serta cara membuat web dinamis dengan PHP & MySQL. Tidak ketinggalan, Anda pun akan dibekali dengan pengetahuan
seputar SEO modern, tracking & monitoring pengunjung, hingga cara-cara menghasilkan uang dari desain web Anda. Pembahasan dalam
buku mencakup: • Pembuatan halaman web dengan HTML5 • Teknik mempercantik halaman web dengan CSS3 • Web interaktif dengan
JavaScript, AJAX, dan jQuery • Teknik branding, desain logo & ikon website, serta komposisi warna • Pembuatan template web modern
(responsive/mobile friendly & tipografi modern) • Website dinamis dengan PHP 5 dan MySQL 5 • SEO modern, structured data markup, dan
social web marketing • Teknik upload, ekspor-impor database, dan backup & update website • Statistik & monitoring pengunjung •
Periklanan & monetize web
Buku ini mengulas tentang konsep laboratorium virtual dan proses pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman Javascript dan
HTML5. Laboratorium virtual yang dikembangkan secara spesifik berfokus pada simulasi Fisika dasar seperti gerak, termodinamika, suhu
dan teknik membangun interaktivitas pada laboratorium virtual.
Website sudah bisa dipisahkan dari gerak dan laju bisnis. Apa pun bisnisnya, memiliki sebuah website adalah keharusan. Bagi sebagian
orang, membuat website sendiri bukanlah pilihan, karena memang hal tersebut tidaklah mudah. Namun, bagaimana jika ada cara instan
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dalam membuat website sendiri? Dalam 15 menit, Anda sudah dapat membangun website dengan tampilan profesional. Cara Instan
Membuat Website memberikan panduan langkah demi langkah untuk membuat website ala pro melalui jalur instan, jalur cepat-lintas teknik
yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk membuat website. Siapa pun Anda, apa pun bisnis Anda, sekarang Anda bisa membuat website
sendiri, layaknya seorang profesional.
WordPress merupakan satu dari sekian banyak Content Management System yang dapat kita pergunakan untuk membangun website
dengan mudah. Dengan menggunakan WordPress, saat ini kita tidak lagi harus mempelajari dunia pemrograman secara mendalam untuk
membuat sebuah website, hanya perlu “klik, klik, klik” dalam beberapa jam saja website yang kita butuhkan sudah bisa dipublikasikan. Buku
Sakti WordPress menyajikan pembelajaran lengkap pengembangan website dengan WordPress dari mulai fundamental hingga studi kasus.
Dengan begitu buku ini benar-benar akan menjadi buku sakti yang akan mengakomodasi teman-teman pembaca untuk bisa mahir membuat
website jenis apapun dengan menggunakan WordPress. Buku ini membuat tutorial pemasangan WordPress di web hosting, pemasangan di
localhost, pengaturan dasar, dasar-dasar wordpress, pos, laman, tema, plugin, komentar, page builder, search engine optimization (seo),
formulir, woocommerce, payment gateway integration, learnpress, social login, google webmaster tools, google adsense, google analytics,
speed optimization, keamanan, hosting management, dan masih banyak lagi.
Almost overnight, EPUB has become the favored standard for displaying digital text on ereaders. The EPUB specification is a powerful
method for creating gorgeous ebooks for EPUB-capable readers such as the iPad, Nook, and Kindle. Alas, it is far from perfect, with
frustrating limitations, sketchy documentation, and incomplete creation tools. This extensively researched guide to creating EPUB files by
best-selling author Elizabeth Castro shows you how to prepare EPUB files, make the files look great on the screen, work around EPUB
weaknesses, and fix common errors. In this essential book, Liz shares her hard-earned experience for how to: Create EPUB files from
existing Microsoft Word or Adobe InDesign files, or from scratch. Tweak EPUB files to take full advantage of the power of EPUB in each
respective ereader. Control spacing, indents, and margins. Insert images and sidebars and wrap text around them. Create links to external
sources and cross-references to internal ones. Add video to ebooks for the iPad.
Dawasa ini hampir segala aspek kehidupan telah melibatkan teknologi internet. Dari dunia perbankan, pendidikan, perdagangan hingga
dunia pemberitaan dan hiburan. Beberapa belas tahun yang lalu akses internet hanya dapat dinikmati oleh pihak pemerintah dan perusahaanperusahaan besar serta multinasioal, kini siapa saja dapat mengakses internet. Dengan demikian pengguna internet tidak hanya didominasi
oleh kalangan tertentu saja tetapi anak-anak pun mulai menggunakannya sehari-hari. Entah untuk melihat hasil nilai ujian,melakukan
pendaftaran ulang sekolah sehingga untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas sekolah. Bahkan internet dapat diakses
kapan saja dan di mana saja melalui integrasi dengan teknologi mobile atau ponsel. Bagi para pemula dan awam di bidang internet, kami
menyajikan sebuah buku yang dapat Anda jadikan tuntunan dan pedoman dalam mempelajari teknologi yang sangat berguna ini. Dengan
buku terbitan Multicom (Galangpress Group) ini Anda akan dapat menikmati berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh
berbagai layanan dan fasilitas dalam dunia internet.
The ultimate guide to launching and growing an online business You’ve got a crazy idea, a hobby, a business or special expertise. You want
to take it online, and you want to it be a money-making success. But what do you do next? Using a simple 5-step approach, best-selling
author and digital marketing specialist Bernadette Schwerdt uncovers the inside tips and tricks that Australia’s most successful online
entrepreneurs use to build their multi-million dollar businesses. For those just starting out, this book will help you identify the best business
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idea to pursue, guide you on how to set it up and give you the strategies to grow it quickly using low-cost tools. For those with existing
businesses, you’ll learn how to maximise your online impact and access the little-known but powerful tools and technologies the top
disruptors use to create a global presence. Featuring dozens of case studies of how Australia’s most successful disruptors have done it,
Bernadette reveals the underlying patterns common to all successful online businesses – what they did right, what they did wrong, what they
would do differently and the short cuts to building an online business that only the successful know. You’ll learn how to: Develop the
entrepreneurial mindset needed to turn your passion, hobby or expertise into an online business Access free tools and technologies to help
you build and test your online idea (before launching) to ensure a viable market exists Create a minimum viable product (MVP) that attracts
attention and generates instant income Source web developers, designers and other important suppliers for a fraction of the usual cost Write,
pitch, persuade and present like a professional to attract investors, customers and high-quality strategic partners Understand the basics of
the Internet of Things, virtual reality, augmented reality and artificial intelligence and use these technologies to help your business create a
point of difference Work from home and set up your online business in just a few hours a week Whether you are starting an online business
or building on an existing one, How to Build an Online Business is your complete, how-to guide for making it a success.
Buku istimewa yang wajib dimiliki. Panduan menciptakan cake unik yang rinci, jelas, dan lengkap” -Bara Pattiradjawane Food Artist,
Celebrity Cook, & Presenter Gula Gula di Trans TV SINOPSIS Gadget favorit untuk suami tercinta, tokoh kartun kesayangan untuk sang
buah hati, dan tas elegan dengan seperangkat kosmetik untuk sahabat, semua ini bisa menjadi hadiah unik jika dibuat dalam bentuk cake.
Itulah yang disebut dengan cake 3 dimensi atau dikenal juga dengan nama cake replika dan carving cake. Cake ini banyak diminati orang
sehingga harganya pun cukup mahal. Dengan buku ini, Anda bisa membuatnya sendiri. Tak perlu kursus, melainkan hanya perlu sedikit
latihan. Bahkan, kreasi ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Buku ini memandu Anda langkah demi langkah membuat cake 3
dimensi. Lengkap dengan foto sehingga mudah diikuti. Berbagai tip dan trik dijabarkan langsung oleh ahlinya, di antaranya: Pilihan resep
cake dasar aneka rasa. Teknik dasar membentuk dan menghias cake. Tip dan trik jitu membentuk fondant dan cokelat modelling agar cake
berhias tahan lama dan kokoh. Aneka kreasi cake 3 dimensi yang dibuat tanpa alat khusus. Panduan wirausaha cake 3 dimensi mulai dari
menghitung harga jual, mengemas, hingga memasarkannya. [Mizan, Hikmah, Makanan, Resep, Indonesia]
Sebuah eBook atau buku panduan digital “Cara Mudah Membuat Website .Com Sendiri” yang akan dibagikan kepada Anda. Menimbang
website untuk saat ini dan nanti sangat perlu dimiliki oleh semua perusahaan besar maupun kecil, public figure, profesional di bidang apapun,
bahkan perorangan, maka Satelitweb membuat eBook ini khusus untuk Anda para pebisnis / pemilik usaha, profesional atau perorangan di
bidang apapun, dengan tujuan apapun agar informasi yang Anda miliki dapat tersampaikan dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh
dunia, atau sebagai sarana agar terjadi penjualan lebih banyak terhadap jasa atau produk yang Anda miliki saat ini dengan memanfaatkan
website sebagai medianya. Tidak Membutuhkan Keahlian Bahasa Pemrograman Website Apapun Untuk mengikuti panduan pembuatan
website .com di eBook ini tidak membutuhkan atau mewajibkan Anda untuk memiliki pengetahuan atau keterampilan dasar bahasa
pemrograman pembuatan website apapun, di mana apabila Anda ingin belajar hal itu, dibutuhkan waktu lama, tenaga, dan uang Anda yang
tidak sedikit. eBook ini bahkan sangat cocok bukan saja untuk Anda yang pemula, untuk Anda yang pernah belajar dari artikel, eBook, video,
kursus, ikut seminar dan workshop, baik yang gratis maupun berbayar tentang pembuatan website tapi website tidak pernah tercipta karena
Anda malah bingung harus mulai dan mengerjakannya dari mana. Bahkan, setelah membaca dan mempraktekan isi eBook ini, Anda akan
terjejut betapa ternyata sangat mudah dan sangat sederhana langkah demi langkah yang terkandung dalam panduan ini. Bahkan, untuk
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Anda yang baru menggunakan internet sekali pun. eBook ini juga sangat bermanfaat untuk siapapun Anda yang baru ingin memulai bisnis di
internet, yang membutuhkan website sebagai sarananya, dan sama sekali tidak memiliki pengetahuan teknis apapun dalam pembuatan
website profesional. Meski pun Anda baru menggunakan internet, Anda tetap dapat mengikuti panduan ini dengan cepat karena mudah
dipahami oleh semua orang. GARANSI LANGSUNG BISA MEMILIKI WEBSITE .COM SENDIRI Mungkin Anda berpikir, ebook ini sama saja
seperti eBook-eBook lainnya yang bertebaran di internet, yang mengulas lebih banyak hal teknis seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript,
MySQl, dan sejenisnya yang membuat Anda sebagai pebisnis atau pemula bukan malah bisa tetapi malah menjadi kebingungan. eBook ini
berbeda karena lebih menitikberatkan kepada hasil, karenanya, Anda digaransi memiliki website .com/ .net/ org dan nama domain sesuai
keinginan Anda lainnya sendiri untuk apapun tujuan Anda setelah Anda mengunduh dan mempraktekan semua isi yang terkandung dalam
eBook ini. Satelitweb tidak ingin waktu Anda terbuang sia-sia. DIJAMIN DAN DIGARANSI LANGSUNG BISA! Isi eBook Cara Mudah
Membuat Website .Com Sendiri : + Manfaat penting kehadiran website untuk sekarang dan waktu mendatang + Mengulas bisnis internet /
bisnis online secara umum + Elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam website Anda + Pengetahuan penting sebelum
membuat website + Nama domain dan web server hosting + Tips memilih nama domain website untuk bisnis Anda + Tips penting membuat
website profesional untuk bisnis Anda + Metode membuat Website .com sendiri dalam waktu cepat Untuk Siapakah eBook Ini Dibuat?
Sebenarnya, eBook ini dibuat bukan saja untuk para pemilik bisnis / usaha agar dapat meningkatkan penjualan produk/jasa mereka,
sekaligus mengotomatiskan kegiatan marketing mereka, tapi juga untuk Anda : – Profesional di berbagai bidang (dokter, pengacara, guru,
dosen, dan sebagainya) – Mahasiswa / pelajar – Tokoh masyarakat / public Figure (Artis, Motivator, Politikus, Pemuka Agama, dan
sebagainya) – Masyarakat umum yang berminat membuat website / bisnis internet pada umumnya Silakan download eBook Cara Mudah
Membuat Website .Com Sendiri dengan mudah di link berikut ini. Anda akan terkejut betapa sangat mudahnya langkah dalam membuat
website profesional .com oleh tangan Anda sendiri. Demikian eBook ini dibagikan, tentu saja harapan Satelitweb adalah, semoga menjadi
manfaat untuk Anda semua. Amin!
One of The Globe & Mail's Top 10 Business books of the Year! Rethink Everything You Know About Leadership Strengths "A must-read for
anyone wanting to positively stand out in an organization or for leaders wanting to raise the overall performance of the organization." -- Cindy
Brinkley, Vice President, Global Human Resources, General Motors "Zenger Folkman's findings related to companion behaviors is exciting. It
enhances what's been presented in prior books and makes extraordinary leadership seem like an achievable goal. I would recommend this
book to anyone committed to the journey." -- Pam Mabry, Director, Human Resources, The Boeing Company "The authors take the
groundbreaking concept of driving leadership effectiveness by building our strengths to a whole new level of practical implementation,
providing us with a brilliantly clear road map. I have found this body of work to be absolutely invaluable . . . I cannot imagine a person in a
leadership role today who would not find value from reading this book cover to cover." -- Loren M. Starr, Senior Managing Director and Chief
Financial Officer, Invesco Ltd. How to Be Exceptional is a milestone in the emerging business case for evidence-based management.
Building on two decades of earlier research, the authors brilliantly lay out a simple, concrete, scientifically validated model for achieving
consistently superior business results through leadership. . . . Its magic is its simplicity, pragmatism, and focus." -- Eric Severson, Senior Vice
President, Talent, Gap Inc. "How to Be Exceptional is the best book on professional development I have read in decades. It reinforces the
emerging wisdom that the path to greatness is really about building profound strengths, rather than through relentlessly focusing on one’s
weaknesses. This is a great road map for any leader seeking to optimize their growth and impact." -- Michael A. Peel, Yale University, Vice
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President, Human Resources and Administration
Jika Anda punya web berbasis WordPress dan ingin belajar SEO, berarti buku ini bacaan yang tepat untuk Anda. Bahkan, Anda yang belum
punya web juga bisa belajar dari buku ini. Pembahasan dimulai dari nol sampai tingkat lanjut yang disampaikan secara sederhana dan
mudah dipahami.
Urusan membuat website zaman sekarang ini semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali teknologi CMS, Tool, atau Platfrom
yang bisa menjembatani pembuatan website. Salah satunya adalah tool online RVSiteBuilder Pro. Buku ini membahas langkah demi langkah
membuat website menggunakan RVSiteBuilder Pro dan bagaimana menerapkan SEO ke dalam website yang dihasilkan dengan
RVSiteBuilder Pro tersebut, sehingga website dapat menduduki hasil pencarian terbaik di Google. RVSiteBuilder Pro adalah sebuah tool
untuk membangun website yang sudah bundle di dalam hosting cPanel, tidak perlu instalasi dan Anda akan terkejut betapa mudahnya
membuat website dengan tampilan profesional dengan RVSiteBuilder Pro. Pembahasan diuraikan dengan bahasa sederhana yang mudah
diaplikasikan ke dalam keseharian. Dengan pembahasan yang padat, buku ini akan memandu pembacanya mulai dari: • Langkah demi
langkah membangun website profesional dengan RVSiteBuilder. • Langkah demi langkah melakukan optimalisasi website yang dibuat
dengan RVSiteBuilder. • Pembahasan penggunaan SSL untuk branding dan keamanan. • dan banyak lagi.
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