
TUTORIAL InCHM 
 

Sewaktu ikut di milisnya “Ebook indo” saya sering memdownload ebook berbentuk help file, 

kelihatanya lebih bagus dibanding file pdf , karena kita bisa membaca per BAB, tidak perlu 

meggeser scrool cukup double klik di judul bab tersebut, sayapun tertarik untuk membuatnya 

akhirnya saya menemukan Aplikasi InCHM. 

 

Berikut Ini Saya mencoba berbagi cara untuk membuat E-Book *.chm menggunakan 

Vistanita InCHM 1.1 

 

 
 

1. New Project untuk membuat *.chm baru 

2. Menyimpan Project 

3. Membuka Project 

4. Chm Preference Untuk Menentukan Judul dan Default topik E-Book. 

5. Meng compile File menjadi *.chm 

6. Decompile ( Mengekstrak file chm menjadi *.html 

 

Klik icon nomor (1) diatas, Membuat Project Baru : 

 



 
 

Klik tombol no (7) diatas untuk memilih folder dimana kita menyimpan file *.html untuk di 

compile menjadi *.chm. 

Setelah kita menambahkan folder klik Ok, maka isi dari folder akan muncul seperti berikut  

 

 



 

Drag File ke urutan paling atas yang akan menjadi induk (index) dari ebook tersebut. 

Untuk membuat anak atau sub dari dari index tersebut sorot file yang akan dijadikan sub terus 

tekan kontrol dan drag ke bawah file index yang tadi kita buat. Lihat Gambar dibawah 

 

 
Untuk mengganti Icon Index klik Properties maka akan muncul : 

 



 

Ganti ikon index menjadi kode 1, setelah dicompile kalau di klik maka buku yang tertutup 

secara otomatis akan terbuka ( berubah menjadi kode 2 ). Setelah itu klik OK. 

 

Setelah selesai mengganti icon sekarang kita tentukan nama file dan judul dari ebook tersebut 

dengan klik icon no 4 diatas, maka muncul 

 

 
 

Bila sudah klik OK 

Klik Compile Bila Merasa Sudah Cukup… 

 

 
 

Klik Ok lalu klik Close.. 

Selesai Hasilnya Sebagai berikut kira-kira 

 



 
 

Anda bisa memodifikasinya sesuai keinginan anda… 

Selamat mencoba… 
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