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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUITE 9  

ĐỂ THIẾT LẬP THÔNG TIN GIÁO VIÊN VÀ TẠO CẤU TRÚC BÀI GIẢNG 

1. Giới thiệu phần mềm iSpring Suite 9 

 iSpring Suite là công cụ cho phép tạo ra các bài giảng E-Learning tích hợp nhiều tính năng 

khác nhau, từ các câu hỏi đa dạng cho đến các bài tập tương tác giữa người dạy và người học, 

mô phỏng các cuộc đối thoại và ghi âm,… Tất cả điều này đều được tạo ra một cách dễ dàng 

trong MS PowerPoint với sự hỗ trợ của phần mềm iSpring Suite. 

 iSpring Suite được xem như là một công cụ hỗ trợ thêm (add-in) cho PowerPoint và xuất hiện 

như một tab bổ sung trên thanh ribbon của PowerPoint. 

 Bằng cách sử dụng iSpring Suite, bạn có thể biến bài giảng PowerPoint của mình thành một 

bài giảng E-learning thực sự, hay nói cách khác là có thể tạo ra một khóa học trực tuyến có sự 

tương tác giữa người dạy và người học.  

 Các chức năng cụ thể của iSpring Suite 9 bao gồm: 

 Ghi âm và ghi hình bài giảng 

 Các câu hỏi trắc nghiệm đa dạng (12 loại câu hỏi) và các bài khảo sát 

 Các tương tác giữa Giáo viên và học sinh 

 Mô phỏng các đối thoại 

 Quay lại màn hình hướng dẫn 

 Cho phép chèn các video trên Youtube 

 Chèn các đối tượng trên Web 

 Thư viện iSpring Suite đa dạng hỗ trợ cho bài giảng 

 Thêm thông tin của người trình bày vào bài giảng 

2. Cài đặt ban đầu cho bài giảng 

2.1. Thiết lập thông tin Giáo viên 

 Bước 1: Chọn tab iSpring Suite trên thanh Ribbon, nhấn Presentation Resource để 

thiết lập thông tin ban đầu của giáo viên hoặc người trình bày (Hình 2.1) 

 

Hình 2.1: Mở hộp thoại Presentation Resource 
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 Bước 2: Sau khi hộp thoại Presentation Resource xuất hiện, chọn Presenters và nhấn 

nút Add để thiết lập thông tin (Hình 2.2). 

 

Hình 2.2: Hộp thoại Presentation Resources 

 Bước 3: Điền thông tin vào các ô tương ứng bao gồm: Tên, đơn vị công tác, Email, 

Website, số điện thoại và thông tin GV (Hình 2.3). 

 

Hình 2.3: Thiết lập thông tin Giáo viên 

 Để đưa hình ảnh của giáo viên vào khung Photo ngay phía bên phải, nhấn vào 

nút Browse để chỉ đường dẫn tới tập tin hình ảnh muốn đặt làm ảnh đại diện. 

 Nếu muốn đưa logo của trường hay đơn vị đang công tác vào bài trình bày thì 

nhấn check vào dòng Use presenter-specific company logo và sau đó nhấn vào 

nút Browse để tìm tới hình ảnh đã lưu trong máy.  

 Sau khi hoàn tất, nhấn OK để lưu lại và đóng hộp thoại. (Hình 2.3) 
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2.2. Thiết lập thuộc tính cho slides 

 Để quản lý cấu trúc các slides của bài giảng PowerPoint cũng như tạo bố cục hợp 

lý cho bài giảng, ta thực hiện như sau: 

 Bước 1: nhấn vào nút Slide Properties trên thanh công cụ của iSpring Suite (Hình 2.4) 

 

Hình 2.4: Mở hộp thoại Slide Properties 

 Bước 2: Cửa sổ Slide Properties xuất hiện, tiến hành thiết lập các thông tin cơ bản cho 

slides (Hình 2.5). 

 

Hình 2.5: Thiết lập thuộc tính hiển thị cho các slides của bài giảng 

 (1) Title: tên tiêu đề của slides được hiển thị trong phần mục lục của bài giảng khi xuất 

bản. Mặc định thì tiêu đề được đặt dựa vào tiêu đề của slides trong PowerPoint. Để 

chỉnh sửa tiêu đề nhấn chuột vào tiêu đề cần thay đổi hoặc nhấn F2 và gõ tên mới. 

 (2) Advance: điều chỉnh thời gian trình chiếu cụ thể của từng slide và cách để di chuyển 

sang slide tiếp theo.  
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o Nếu nhấn chọn biểu tượng hình tròn màu xanh có mũi tên màu trắng (On-Click) 

thì sau khi hết thời gian đã chỉ định thì người học cần nhấn chuột để sang slide 

tiếp theo.  

o Nếu muốn slide tự động chuyển sang slide tiếp theo sau khi hết thời gian trình 

chiếu thì nhấn chọn biểu tượng đồng hồ (Auto).  

o Nếu nhấn chọn cả 2 biểu tượng On-Click và Auto thì slides sẽ tự động chuyển 

sang slide tiếp theo sau khi hết thời gian nhưng người học vẫn có thể chủ động 

chuyển sang slide tiếp theo bằng cách nhấn chuột. 

o Thông thường, để thuận tiện cho người học thì ta nên thiết lập cả 2 chế độ On-

Click và Auto. Có thể nhấn Ctrl+A để chọn tất cả slides rồi nhấn chọn On-Click 

và Auto ở phía trên thanh công cụ. 

o Nếu slide đang chọn chứa file ghi âm hay ghi hình của bài giảng thì mặc định 

thời gian trình chiếu của slides bằng với thời gian của file ghi âm/ghi hình. 

 (3) Branching: chọn slide sẽ chuyển tiếp sau slide đang chọn, theo mặc định (default) 

thì sẽ tự động chuyển tiếp sang slide kế tiếp.  

 (4) Presenter: để thêm thông tin của giáo viên đã thiết lập sẵn ở phần đầu vào bài giảng, 

nhấn nút mũi tên hướng xuống và chọn tên giáo viên (nếu đã thiết lập thông tin)  

 (5) Playlist: để thêm nhạc vào các slides khi trình chiếu, ta làm như sau: 

 Nhấn chuột vào mũi tên hướng xuống trong mục Playlist và chọn Manage 

playlist, cửa sổ playlist sẽ mở ra (Hình 2.5.1) 

 

Hình 2.5.1: Quản lý danh sách các bài nhạc 
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 Trong cửa sổ Playlist, nhấn chọn New và đặt tên cho danh sách bài hát 

 

Hình 2.5.2: đặt tên cho danh sách nhạc 

 Sau đó, thêm các bài hát vào danh sách mới tạo bằng cách nhấn vào biểu tượng 

dấu cộng  ở bên phải và chỉ đường dẫn tới bài hát đã lưu trên máy tính để đưa 

vào danh sách nhạc. 

 Một khi đã thêm các bài hát vào danh sách, ta có thể tùy chỉnh các bài hát trong 

danh sách bằng cách thêm, xóa, di chuyển lên xuống, nghe thử, chỉnh âm lượng 

và chọn lặp lại danh sách phát nhạc (Hình 2.5.3).  

 

Hình 2.5.3: Tùy chỉnh danh sách nhạc 

 Nhấn Close để hoàn tất việc cài đặt danh sách phát nhạc. 
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 Tiếp theo, để thêm danh sách nhạc đã tạo vào slide trình bày, chọn slide cần chèn 

nhạc và trong mục Playlist chọn danh sách nhạc muốn đưa vào slide đó. Bạn có 

thể chọn nhiều slide (nhấn giữa phím Ctrl) và chọn cùng danh sách nhạc. 

 

Hình 2.5. 4: Chọn danh sách nhạc cho nhiều slides  

 (6) Save & Close: sau khi đã hoàn tất việc thiết lập bố cục cho slides, để lưu các thay 

đổi và đóng cửa sổ Slide properties, nhấn vào Save & Close. 

 


