Membuat Blog Menggunakan Multiply
Banyak portal yang menyediakan layanan untuk menempatkan blog kita di internet.
Selain multiply ada blogspot, wordpress dan lainnya. Semua mempunyai keunggulan
tersendiri baik dari segi layanan penyimpanan maupun dari desain template/theme yang
tersedia. Saat ini kita mencoba membuat blog di multiply (www.multiply.com)
Mendaftar/Membuat akun di multiply
Untuk membuat akun, langsung saja kita ketikkan di addres bar, www.multiply.com akan
tampil seperti ini.
Klik pada join now

Akan tampil form untuk mengisi
biodata, isilah form yang bertanda
bintang berwarna orange. Data kita
masukan bisa benar, bisa juga
sembarang isi. Yang penting email yang
kita pakai untuk mendaftar harus benar
dan masih valid

”Pick Of Your Id” adalah id yang kita pakai untuk login sekaligus menjadi alamat URL
dari blog yang kita tulis. Kita tinggal masukan id/nama sesuai yang kita mau. Akhiran

.(dot)mutiply.(dot)com
otomatis
di
isikan. Misalnya kita membuat nama
blog, lpmp maka otomatis user idnya
adalah lpmp sedangkan alamat URL nya
adalah www.lpmp.multiply.com
Isikan user id dengan nama atau sesuatu
yang mudah dingat tapi tetap mencirikan
pembuat blog tersebut dan yang yang
lebih penting , belum di pakai orang
lain. User ID kitapakai untuk login
kembali di blog kita. Selalu inget user id
dan password.
Setelah semua sudah di isi klik pada register.
Setelah semua form yang kita isikan di
anggap layak oleh multiply maka
pendaftaran kita di terima dan kita bisa
berlanjut ke langkah berikutnya yaitu
memasukan contac atau daftar nama
kenalan kita yang fungsinya akan
memberitahuan mereka tentang blok
yang baru kita buat. Masukan nama
email dari teman-teman kita. Satu email
satu baris. Jika ingin menambahkan
contact tekan enter.

Chooose Relationship, mendefiniskan
contacts yang tadi kita masukan sebagai
apa bagi kita, bisa kia isikan
friend(teman) atai bisa soudara atau
terserah mau memilih yang mana dari
pilihan yang di sediakan.
Jangan lupa untuk memasukan salam
atau pesan di dalam form pesan sehingga
yang kita kirimi email bisa lebih paham
maksud kita.

Blog yang kita buat sudah jadi tinggal
kita isi dan kita bentuk sesuka hati.
Untuk memulai mensetting tampilan
maupun akun kita, bisa klik pada link
setting
Kita bisa merubah keterangan yang kita
masukan pada saat mendafter, atau kita
bisa murubah template/theme dari
tampilan blog kita.

Merubah Akun

Jika kita ingin merubah data profile yang
kita isikan pada saat mendaftar bisa
dengan klik pada setting kemudia klik
Link My Account.

Rubahlah isi dari profile kita dengan
langsung mengganti informasi yang
akan kita ganti

Merubah Theme
Theme adalah tema tampilan secara
keseluran, dengan merubah theme akan
merubah tampilan secara keseluran.
Untuk merubah theme klik link setting
kemudian klik link my site, kemudian
pilih
Choose
a
Theme,

akan masuk ke halaman untuk merubah
template dari blog kita. Pilihlah template
blog yang disukai kemudian klik pada
nama templatenya.

Halaman depan blog kita sudah jadi.
Untuk merubah tulisan di about me, klik
pada link abuout me..

Merubah Tampilan Blog
Untuk merubah tampilan blog caranya sama seperti merubah theme, link setting
kemudian klik link my site, kemudian pilih tampilan mana yang mau kita ubah, kita
tinggal pilih edit untuk merubah atau pilih hide untuk tidak menampilkannya.

Posting
Untuk menambah data atau posting klik pada menu/link post.

Posting Foto
Untuk
memposting
foto
mengupload foto klik pada
kemudian pilih photo.

atau
post

Klik pada Choose Photo
Browse file yang ingin kita upload
ke blog, kita bisa memilih 5 foto
kemudian di upload secara
bersamaan.

Proses upload akan berlangsung
tergantung
dari
kecepatan
bandwitd

Setelah selesai semua di upload,
isikan title dari file foto yang kita
uload kemudian isikan drescription
setelah itu klik save & Publish.
Setelah itu akan ada informasi
bahwa file telah sukses di upload.

Posting Video
Sama seperti menposting foto,
untuk mengupload video klik pada
post kemudian pilih video.
Setelah tampil form video upload
klik pada upload,
kemudian akan tampil
browser form. Browser
file kemudian pilih file
video yang ingin di
upload kemudian klik
open setelah itu akan ada
proses upload

Subjek berisi nama file yang di upload
Description adalah keterangan dari
video yang kita upload, bisa kita isi
atau tidak.
Cover Foto bisa kita masukan sebagai
tumbnail dari video yang kita upload
Tag, semacam kata kunci yang bisa
menjadi shortcut ke video yang kita
upload.

Memposting Tulisan (Blog)
Salah satu tujuan pembuatab blog adalah untuk menuangkan ide pemikiran kita, sehingga
bisa di baca dan di komentari oleh orang lain.
Utuk menulis artikel, klik post
kemudian pilih blog. Kemudian
isiskan title dengan judul artikel yang
ingin kita tulis kemudian ketikan
artikel di kolom artikel, kita bisa
merubah bentuk tulisan sesuai dengan
tombol pengaturan yang ada di atas
seperti kalau kita menggunakan editor
word.
Setelah selesai klik Save & Publish

Setiap kali kita selesai memposting
akan tampil halaman post succesfull,
dan kita di beri pilihan untuk
mengirim informasi ke email teman
atau kenalan kalau kita baru saja
memposting sesuatu di blog kita.

Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan blog, mencoba adalah cara yang paling
baik untuk mempelajarinya, selamat mencaba. Jika masih ada pertanyaan silahkan kirim
email ke abi@lpmpjateng.go.id.
Selamat Mencoba
Dari Berbagai Sumber Di Internet

