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HƯỚNG DẪN XUẤT BẢN BÀI GIẢNG TRONG ISPRING SUITE 9 

 iSpring Suite cho phép xuất bản bài giảng với các tùy chọn sau: 

1. My computer  

 Chọn tùy chọn này để xuất bản bài giảng lưu trên máy tính vào có thể đưa bài 

giảng lên Internet. 

 Các bước để xuất bản bài giảng lưu trong máy  

 Bước 1: Nhấp vào Publish trên thanh công cụ iSpring Suite.(Hình 5.1) 

 

Hình 5. 1: mở cửa sổ xuất bản bài giảng 

 Bước 2: Ở bên trái của cửa sổ Publish Presentation, nhấn vào My 

Computer (1) (Hình 5.2) 

 

Hình 5. 2: xuất bản bài giảng lưu trên máy tính 

 Bước 3: Nhập tên cho bài giảng trong trường Project name (2). Theo mặc 

định, tên của bài giảng sẽ cùng tên với bài giảng PowerPoint. (Hình 5.2) 
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 Bước 4: Nhấn vào nút Browse…, chọn thư mục muốn lưu bài giảng sau khi 

xuất bản (1), nhấn nút Select Folder (2) (Hình 5.3) 

 

Hình 5. 3: chọn thư mục lưu bài giảng sau khi xuất bản 

 Bước 5: Sau đó, cài đặt tùy chọn đầu ra cho bài giảng ở mục Output Options 

(Hình 5.4) 

 

Hình 5. 4: cài đặt định dạng đầu ra cho bài giảng 
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o Chọn định dạng bài giảng sau khi xuất bản (HTML5 hoặc Video MP4) (1) 

o Bật ứng dụng iSpring Play để mở khóa học trên các thiết bị di động 

(smartphone, ipad, tablet,…) (2) 

o Tùy chỉnh cách hiển thị các thành phần của bài giảng (player) sau khi xuất 

bản (3) 

o Chỉ định kích thước của bài giảng khi mở trong trình duyệt (4) 

o Lựa chọn chất lượng của hình ảnh, âm thanh và video của bài giảng (5) 

o Cài đặt bảo vệ cho khóa học (6) 

o Chọn những slide muốn xuất bản (tất cả hay chỉ 1 slide đang chọn) (7) 

 Bước 6: Sau khi đã cấu hình tất cả các cài đặt, nhấn nút Publish (8) để xuất 

bản bài giảng (Hình 5.4) 

 Bước 7: Một cửa sổ hiển thị thông báo quá trình xuất bản đã hoàn tất với các 

tùy chọn sau: (Hình 5.5) 

o Xem bài giảng sau khi xuất bản trong trình duyệt web (View Course) 

o Mở khóa học trong một thư mục trên máy tính của bạn (Open) 

o Tải nội dung bài giảng lên iSpring Cloud (Share) 

o Gửi bài giảng dưới dạng tệp đính kèm email (Email) 

o Tải tài liệu lên máy chủ FTP (FTP) 

o Lưu bài giảng sau khi xuất bản dưới dạng file nén .zip (Zip) 

 

Hình 5. 5: xuất bản bài giảng thành công 
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2. iSpring Cloud 

 Xuất bản bài giảng lên dịch vụ chia sẻ iSpring Cloud.  

 iSpring Cloud là cách nhanh nhất và dễ nhất để đăng tất cả các bài giảng và 

khóa học của bạn trên Internet. Bạn có thể tải lên các khóa học, bài giảng, bài 

kiểm tra, tương tác và nội dung khác của mình lên dịch vụ lưu trữ đám mây 

trực tiếp từ giao diện chương trình iSpring. Nội dung sẽ được tải lên bộ nhớ cá 

nhân của bạn và sau đó bạn có thể dễ dàng chia sẻ nó. 

 Tuy nhiên, hạn chế của cách này là máy chủ (server) đặt khá xa nên tốc độ sẽ 

rất chậm và giá thành của dịch vụ lưu trữ (hosting) này thường rất cao.  

3. iSpring Learn 

 Sau khi hoàn thành chỉnh sửa khóa học của mình, bạn có thể tải nó lên iSpring 

Learn, một nền tảng cung cấp việc học từ xa cho học sinh với các bài kiểm tra 

trực tuyến và theo dõi các hoạt động học tập của người học. 

 Tuy nhiên, người dùng phải bỏ ra một kinh phí không nhỏ để sử dụng hệ thống 

LMS có sẵn này của iSpring. 

4. Xuất bản bài giảng lên LMS (https://elearning.ntedu.top/web) 

 Với tùy chọn LMS (Learning Management System), bạn có thể đóng gói bài 

giảng để tải lên bất kỳ hệ thống quản lý học tập nào. Để tải bài giảng lên LMS, 

hãy chọn chuẩn mà LMS của bạn hỗ trợ: SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, 

Tin Can hoặc cmi5 và xuất bản khóa học. 

 Các bước để xuất bản bài giảng đưa lên các hệ thống quản lý học tập LMS: 

 Bước 1: Nhấp vào Publish trên thanh công cụ từ tab iSpring Suite trong 

PowerPoint. (Hình 5.1) 

 Bước 2: Chọn tab LMS (1) ở bên trái cửa sổ Publish Presentation (Hình 5.6) 

 Bước 3: Đặt tiêu đề cho bài giảng trong trường Project name (2) (Hình 5.6) 

 Bước 4: Chọn thư mục lưu bài giảng sau khi xuất bản (3) (Hình 5.6) 

 Bước 5: Thiết lập cài đặt cho định dạng đầu ra của bài giảng (4), các hệ thống 

quản lý bài giảng của Moolde thường hỗ trợ chuẩn SCORM 1.2 (Hình 5.6) 
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 Bước 6: Nhấn nút Publish (5) để xuất bản bài giảng (Hình 5.6) 

 Bước 7: Cửa sổ thông báo xuất bản bài giảng thành công (Hình 5.5) 

 

  Hình 5. 6: xuất bài giảng để tải lên LMS 

5. Xuất bản bài giảng và đưa lên Youtube 

 Với tùy chọn YouTube, bạn có thể đưa các bài giảng video của mình lên 

YouTube ngay từ cửa sổ xuất bản iSpring. 

 Bước 1: Nhấn vào Publish trên thanh công cụ từ tab iSpring Suite trong 

PowerPoint. (Hình 5.1) 

 Bước 2: Trong cửa sổ Publish Presentation, nhấp vào tab YouTube ở bên 

trái. (Hình 5.7) 
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Hình 5. 7: xuất bài giảng đưa lên Youtube 

 Bước 3: Bây giờ bạn cần đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn. Để thực 

hiện việc này, nhấn Đăng nhập (Sign in) trong trường Tài khoản (Account). 

 Bạn sẽ thấy một cửa sổ để bạn có thể đăng nhập tài khoản YouTube của 

mình. Nhập email và mật khẩu bạn đã chọn khi đăng ký tài khoản của mình 

trên YouTube (Google). (Hình 5.8) 

 

Hình 5. 8: đăng nhập tài khoản Google 
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 Nếu bạn chưa có tài khoản Google, hãy đăng ký và tạo kênh (channel) của 

riêng bạn. 

 Trong quá trình ủy quyền, nhấp Cho phép để cấp quyền cho iSpring Suite 

truy cập tài khoản YouTube của bạn. 

 

Hình 5. 9: cấp quyền truy cập cho iSpring 

 Bước 4: Sau khi bạn đăng nhập, iSpring sẽ kiểm tra thông tin tài khoản 

YouTube của bạn và nếu nhập chính xác, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản trong 

trường Account (1). Thông tin được lưu trong hệ thống, vì vậy bạn không 

phải nhập lại vào lần xuất bản tiếp theo. (Hình 5.10) 

 

Hình 5. 10: thiết lập thông tin cho bài giảng để tải lên Youtube 
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 Bước 5: Nhập tên bài giảng, mô tả và thể loại của bài giảng (2) (Hình 5.10) 

 Bước 6: Trong menu Permisson, chọn đối tượng có thể xem khóa học video 

của bạn (3). (Hình 5.10) 

 Bước 7: Thiết lập thông tin đầu ra cho bài giảng video (Hình 5.11) 

 Bước 8: Nhấp vào nút Publish để tải video lên YouTube (Hình 5.11) 

 

Hình 5. 11: cài đặt đầu ra cho video bài giảng 

 Bước 9: Sau khi quá trình xuất bản hoàn tất, bạn sẽ thấy một cửa sổ với tùy 

chọn phát video trong kênh YouTube của bạn. (Hình 5.12) 

 

Hình 5. 12: xuất bài giảng video thành công 
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 Sau khi bạn nhấp vào Phát video (Play video), bài giảng video sẽ được mở 

trong tài khoản Youtube của bạn. Từ đó, bạn có thể chia sẻ nó với mọi 

người, chỉnh sửa và theo dõi các tương tác. (Hình 5.13) 

 

Hình 5. 13: bài giảng sau khi tải lên Youtube 


