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NỘI DUNG 

1. Cài đặt và giới thiệu tổng quan về chương trình iSpring Suite 9 

2. Ghi âm và đồng bộ lời giảng trong iSpring Suite 

3. Ghi hình và đồng bộ trong iSpring Suite 

4. Thiết lập thuộc tính cho bài tập trắc nghiệm Quiz 

5. Tạo bài tập trắc nghiệm Quiz 

6. Định dạng bài tập trắc nghiệm Quiz 

7. Tạo bài tập tương tác Interaction 

8. Quay màn hình bằng Screen Recording 

9. Cách thiết lập thông tin người dạy 

10. Thiết lập thuộc tính trong Slide Properties 

11. Tùy chỉnh giao diện bài giảng bằng Player 

12. Xem trước và xuất bản bài giảng trong iSpring Suite 

13. Tạo Gói SCORM bằng Publish 



1. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ISPRING SUITE 9.0 

 Phần mềm iSpring Suite 9 có đầy đủ các chức năng của 
một trình soạn thảo E-Learning chuyên nghiệp như: 
 

1. Ghi âm 
2. Ghi hình 
3. Hệ thống các bài tập trắc nghiệm 
4. Tương tác 
5. Mô phỏng 
6. Quay màn hình 
7. Chèn video từ YouTobe 
8. Chèn Wed Object 
9. Cho phép xuất bản ra các định dạng như HTML5, LMS 

(SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, Expreience API, cmi5), 
YouTobe 

1.1 GIỚI THIỆU 



1. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ISPRING SUITE 9.0 

1.2 YÊU CẦU PHẦN CỨNG 

 Bộ xử lí trung tâm (CPU): Quad-Core hoặc cao hơn khuyến nghị 2.0 

GHz hoặc nhanh hơn 

 Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM): 4 GB 

 Đĩa cứng: 2 GB để cài đặt 

 Hệ điều hành: Windows 7/8/10 

 Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013/2016 

1.3 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ISPRING SUITE 

Bước 1: Chạy tệp tin iSpring Suite 9.exe để quá trình cài đặt 

chương trình bắt đầu  

 Bước 2: Chọn I accept the terms in the License Agreement => 

chọn Install  

Bước 3: Chọn Launch.  



2. GHI ÂM LỜI BÀI GIẢNG 

1. Ghi âm trực tiếp trên iSpring Suite 

Các bước thực hiện như sau: 

+ Bước 1: Chọn slide cần ghi âm. 

+ Bước 2: Tạo hiệu ứng xuất hiện cho các đối tượng trong slide. 



2. GHI ÂM LỜI BÀI GIẢNG 

2.1. GHI ÂM TRỰC TIẾP TRÊN ISPRING SUITE 

+ Bước 3: Bạn vào thẻ iSpring Suite 9 => chọn Record Audio  

+ Bước 4: Hộp thoại Record Audio Narration xuất hiện với giao diện   



2. GHI ÂM LỜI BÀI GIẢNG 

2.1. GHI ÂM TRỰC TIẾP TRÊN ISPRING SUITE 

Chú ý: 

 Khi chọn vào Next Animation thì hiệu ứng sẽ xuất hiện và cũng bắt đầu 

giảng.  

 Giảng xong lại bấm vào Next Animation thì hiệu ứng tiếp theo trong slide sẽ 

xuất hiện và bạn lại tiếp tục giảng, cứ lập lại như vậy cho đến hết. 

 Số lần bấm Next Animation cũng chính là số hiệu ứng mà bạn đã thiết lập 

trong slide 

Để kiểm tra và nghe lại phần ghi âm của mình thì vào iSpring Suite 9 => 

chọn Preview => chọn Preview Selected Slides. Nếu có vần đề thì sẽ tiến hành 

ghi âm lại còn không thì xem như đã hoàn thành việc ghi. 



2. GHI ÂM LỜI GIẢNG VÀ ĐỒNG BỘ 

2.2. GHI ÂM GIÁN TIẾP 

+ Bước 1 và Bước 2 làm tương tự như cách thứ nhất ghi âm trực tiếp. 

+ Bước 3: Vào iSpring Suite 9 => chọn Manage Narration  

Bước 4: Hộp thoại iSpring Narration Editor xuất hiện với giao diện như hình bên dưới.  



2. GHI ÂM LỜI GIẢNG VÀ ĐỒNG BỘ 

2.2. GHI ÂM GIÁN TIẾP 

Bước 4: Hộp thoại iSpring Narration Editor xuất hiện với giao diện như hình bên dưới.  



2. GHI ÂM LỜI BÀI GIẢNG 

2.2. GHI ÂM GIÁN TIẾP 

Để chèn lời giảng chọn Audio => hộp thoại Import Audio Clips xuất hiện bạn chọn 

tệp tin cần chèn vào => chọn Open  



2. GHI ÂM LỜI BÀI GIẢNG 

2.2. GHI ÂM GIÁN TIẾP 

+ Bước 5: Hộp thoại Import Audio xuất hiện tùy chọn như hình bên dưới rồi chọn Insert  

+ Bước 6: Chọn Sync.  



2. GHI ÂM LỜI BÀI GIẢNG 

2.2. GHI ÂM GIÁN TIẾP 

+ Bước 7: Chọn Start Sync => chọn Next Animation => chọn              => chọn Done  

Chú ý bước này tương tự như bước 4 của các thứ nhất ghi âm trực tiếp, chỉ 

khác ở chổ là bạn không cần giảng chỉ cần nghe và bấm mà thôi 

+ Bước 8: Chọn Save & Close.  



3. QUẢN LÍ TƯỜNG THUẬT VỚI MANAGER NARRATION 

 Tính năng Manager Narration là một những tính năng quan trọng 

của iSpring Suite 9. Với Manager Narration có thể: chèn, xóa, chỉnh sửa và đồng 

bộ audio; chèn, xóa, chỉnh sửa và đồng bộ video; ghi âm; ghi hình…  

1. Audio: Chèn âm thanh. 

2. Video: Chèn đoạn phim. 

3. Delete: Xóa. 

4. Edit Clip: Chỉnh sửa. 

5. Sync: Đồng bộ. 

6. Record Audio: Ghi âm. 

7. Record Video: Ghi hình. 

8. Manager Narration: Xem trước với các hiệu ứng. 

9. Zoom to Slide: Phóng to slide. 

10.Show All: Hiển thị tất cả. 



3. QUẢN LÍ TƯỜNG THUẬT VỚI MANAGER NARRATION 

+ Bước 1: Từ thanh Manager Naration Chọn đoạn âm thanh hoặc đoạn phim cần 

chỉnh sửa 

Các bước thực hiện 



3. QUẢN LÍ TƯỜNG THUẬT VỚI MANAGER NARRATION 

+ Bước 2: Chọn vào Edit Clip, hộp thoại iSpring Audio Editor xuất hiện.  

 

1. Delete: Xóa bỏ đoạn âm thanh được chọn. 

2. Silence => chọn Silence Selection thì phần âm thanh được chọn sẽ im lặng. 

3. Trim: Cắt bỏ các phần âm thanh không được chọn. 

4. Remove Noise: Loại bỏ tiếng ồn. 

5. Adjust Volume: Tăng hoặc giảm âm lượng. 

6. Fade In: Hiệu ứng âm thanh lớn dần. 

7. Fade Out: Hiệu ứng âm thanh nhỏ dần. 

 



4. CÁCH GHI HÌNH 

I. Ghi hình bài giảng trực tiếp bằng iSpring Suite 

II. Ghi hình gián tiếp với iSpring Suite 

1. Sử dụng công cụ của PowerPoint 

2. Sử dụng công cụ của iSpring Suite 9 

III. Thủ thuật chèn đoạn ghi hình và giữa Slide và đồng 

bộ với lời giảng 



1. Ghi âm trực tiếp trên iSpring Suite 

Các bước thực hiện như sau: 

+ Bước 1: Chọn slide cần ghi âm. 

+ Bước 2: Tạo hiệu ứng xuất hiện cho các đối tượng trong slide. 

4. CÁCH GHI HÌNH 

Các thao tác Tương tự ghi âm 



1. Ghi âm trực tiếp trên iSpring Suite 

+ Bước 3: Bạn vào thẻ iSpring Suite 9 => chọn Record Video  

+ Bước 4: Hộp thoại Record Video Narration xuất hiện với giao diện   

4. CÁCH GHI HÌNH 



2. Tùy chỉnh video 

(i) vào iSpring Suite 9 => chọn Player => chọn Layout  

(ii) tùy chọn LAYOUT xuất hiện, tại thẻ Presenter 

Videos bạn chọn On the Sidebar là được.  

4. CÁCH GHI HÌNH 



5. TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUIZ 

1. Hệ thống các dạng bài tập trắc nghiệm 

1.Multiple Choice: Là dạng bài tập chon một đáp án đúng, loại bài tập này có 

nhiều lựa chọn để trả lời nhưng chỉ có một đáp án là câu trả lời đúng nhất. 

2.Multiple Response: Là dạng bài tập chọn nhiều đáp án đúng, loại bài tập này 

có nhiều lựa chọn để trả lời và cũng có nhiều đáp án đúng. 

3.True/False: Là dạng bài tập đúng sai, đối loại bài tập này người học cần lựa 

chọn một trong hai phương án là đúng hoặc sai. 

4.Short Answer: Là dạng bài tập trả lời ngắn, loại bài tập này cho phép người 

soạn thảo soạn ra một hoặc nhiều câu trả lời có thể chấp nhận được và người 

học có thể trả lời bằng cách nhập câu trả lời ngắn gọn của mình vào. 

5.Numeric: Là dạng bài tập số học, loại bài tập này thiên về toán học, điền số 

và dấu,… 

6.Sequence: Là bài tập sắp xếp theo trình tự, loại bài tập này yêu cầu người 

học sắp xếp phương án, đối tượng theo trình tự trước sau. 

7.Matching: Là dạng bài tập ghép đôi, loại bài tập này người học cần kéo ghép 

phương án trả lời ở cột trái với cột bên phải tương ứng. 



5. TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUIZ 

1. Hệ thống các dạng bài tập trắc nghiệm 

8. Fill in the Blanks: Là dạng bài tập điền khuyết, loại bài tập này câu hỏi 

mang nội dung điền khuyết vào chổ trống và người học sẽ hoàn thành loại 

bài tập này bằng cách nhập đáp án trả lời vào ô trống. 

9. Select from Lists: Là dạng bài tập lựa chọn phương án, loại bài tập này có 

nhiều lựa chọn để trả lời nhưng chỉ có một đáp án là câu trả lời đúng nhất và 

đặc biệt ở dạng bài tập này danh sách đáp án sẽ có dạng thả xuống. 

10.Drag the Words: Là dạng bài tập kéo thả từ, loại bài tập này người học sẽ 

chọn phương án có sẳn bên dưới và kéo thả vào chổ trống sao cho đúng 

nhất. 

11.Hotspot: Là dạng bài tập xác định điểm nóng, loại bài tập này các câu hỏi 

xác định vị trí trên hình ảnh. Với bài tập này người soạn thảo sẽ xác định 

trước vị trí đúng, người học chỉ cần nhấn chọn đúng vị trí đã thiết lập là hoàn 

thành bài tập. 

12.Drag and Drop: Là dạng bài tập kéo và thả, loại bài tập này yêu cầu người 

học kéo hình ảnh hoặc hình dạng và thả vào vị trí thích hợp. 

13.Likert Scale: Người học được yêu cầu cho biết mức độ đồng ý hoặc không 

đồng ý với các câu đã cho 

14.Essay: Người học cần viết một văn bản tự do.. 



5. TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUIZ 

2. Tạo các dạng bài tập trắc nghiệm (True/False) 

+ Bước 1: Chọn thẻ iSpring Suite => chọn tiếp Quiz  

+ Bước 2: Chọn tiếp Graded Quiz.  



5. TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUIZ 

2. Tạo các dạng bài tập trắc nghiệm (True/False) 

+ Bước 3: Chọn Question => và chọn True/ False (hoặc loại câu hỏi mong muốn)  

+ Bước 4: Hộp thoại True/ False Question xuất hiện với giao diện như hình bên dưới:  

+ Bước 5: Chọn Save and Return to Course  



5. TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUIZ 

3. Bài tập Multiple Choice 

Bước 1: Vào Question => chọn Multiple Choice 

Bước 2: Tiến hành soạn thảo bài tập, xem ảnh demo bên dưới. 



6. QUAY MÀN HÌNH BẰNG SCREEN RECORDING 

1. CÁC BƯỚC QUAY MÀN HÌNH 

+ Bước 1: Bạn vào iSpring Suite 9 => chọn Screen Recording.  

Bước 2: Cửa sổ iSpring Cam Pro xuất hiện bạn chọn vào New Recording để bắt 

đầu quay màn hình.  



6. QUAY MÀN HÌNH BẰNG SCREEN RECORDING 

1. CÁC BƯỚC QUAY MÀN HÌNH 

+ Bước 3: Hộp thoại Recording Settings xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn 

một số kiểu quay như sau:  

1. Screen: Chỉ quay màn hình. 

2. Camera: Quay hình thông qua webcam. 

3. Screen and Camera: Quay màn hình và 

quay hình thông qua webcam. 

4. Recording Area: Khu vực quay màn hình 

bạn có thể chọn Screen Area hoặc Full 

Screen hoặc Application. 

5. Dimensions: Tùy chỉnh lại kích thước khu 

của khu vực quay màn hình. 

6. Microphone: Thiết lập microphone nếu bạn 

có nhiều microphone thì bạn hãy chọn ở đây. 



6. QUAY MÀN HÌNH BẰNG SCREEN RECORDING 

1. CÁC BƯỚC QUAY MÀN HÌNH 

Bước 4: Chọn vào nút          Start a new recording để bắt đầu quay màn hình.  

Bước 5: Khi quay màn hình xong bạn bấm phím F 10 để dừng quay. Khi đó 

hộp thoại iSpring Suite và cửa sổ iSpring Cam Pro xuất hiện.  

Tại hộp thoại iSpring Suite:  

Chọn vào Add annotations to the screen 

Recording  

nếu muốn thêm các chú thích vào màn hình 

còn không thì cứ để như mặc định và 

chọn Continue là được.  

Bước 6: Tại cửa sổ iSpring Cam Pro bạn chọn vào Home => chọn Save and 

Return to Course là xong.  



7. CHÈN ĐƯỜNG DẪN YOUTUBE 

- Chọn iSpring Suite 9 => Chọn Youtube 



8. XEM TRƯỚC BÀI GIẢNG 

Bước 1: Chọn vào iSpring Suite 9 => chọn Preview  

+ Bước 2: Chọn vào: 

•Preview from This Slide: Để xem trước từ Slide được 

chọn đến slide cuối. 

•Preview Selected Slides: Để xem trước slide đang 

được chọn. 

•Preview Entire Presentation: Để xem trước tất cả các 

slide. 



9 THIẾT LẬP THUỘC TÍNH CỦA SLIDE PROPERTIES 

+ Bước 1: Bạn vào iSpring Suite 9 => chọn Slide Properties  

+ Bước 2: Cửa sổ Slide Properties xuất hiện với giao diện như hình bên dưới.  



9 THIẾT LẬP THUỘC TÍNH CỦA SLIDE PROPERTIES 

I. Chức năng và cách thiết lập từng thuộc tính cụ thể 

1. Thẻ Title cho phép bạn thay đổi tiêu đề của slide. Nháy chuột vào No Title 

– click to change và nhập tiêu đề mới vào.  

2. Thẻ Advance cho phép bạn thiết đặt thuộc tính On-Click hoặc Auto hoặc 

cả hai: 

3. Nếu bạn chọn On-Click thì khi bạn muốn sang slide tiếp theo bạn phải 

dùng chuột. 

4. Nếu bạn chọn Auto thì khi slide chạy hết thời gian thiết đặt nó sẽ tự 

động chạy sang slide tiếp theo. 

5. Nếu bạn chọn cả hai thì một là bạn có thể dùng chuột để chuyển hoặc 

để cho slide tự động chuyển. 

II. Cách chèn nhạc nền cho Slide 



10. CÁCH TÙY CHỈNH GIAO DIỆN BÀI GIẢNG 
BẰNG PLAYER 

+ Cách 1: Bạn vào iSpring Suite 9 => chọn Player  

1.Select Player 

2.Templates 

3.Layout 

4.Top bar 

5.Bottom bar 

6.Color 

7.Text Labels 



11. XUẤT BẢN BÀI GIẢNG 

Thực hiện: Đầu tiên bạn vào iSpring Suite 9 => chọn Publish  

+ Bước 1: Tại hộp thoại Publish Presentation => chọn My Computer.  



HỎI VÀ TRẢ LỜI 

E-mail LMS: lms@dut.udn.vn 


