
Hướng Dẫn Sử Dụng Sách Điện Tử 

I. Tạo Sách Điện Tử  

B1: Đăng nhập vào hệ thống 

B2: Chọn thiết lập => sách điện tử 

B3: Nhấp tạo mới   

 

B4: Nhập thông tin đầy đủ => chọn thêm mới 

B5: Để xóa một sách điện tử ta nhấn vào biểu tượng   

B6: Nhấp vào tên sách nếu muốn thay đổi tên => nhấn vào   để cập nhật  

B7: Muốn xem sách thì chọn  



 

II. Chỉnh Sửa Sách Điện Tử 

1. Thêm Nội Dung  

Sau khi tạo mới thành công muốn thêm nội dung vào sách điện tử ta làm như sau: 

B1: Nhấp vào biểu tượng  để  chỉnh sửa thêm nội dung 

Sau khi vào ta được giao diện như sau: 

 

 

B2: Chọn tạo trang mới để thêm trang  



 

B3: Nhập nội dung, tên trang => Lưu lại trang  

2. Tạo Liên Kết Trang  

Để tạo liên kết cho trang ta bôi đen chữ muốn tạo liên kết sau đó nhấn chọn   sẽ 
xuất hiện như hình bên dưới  

Link to local page : liên kết với trang hệ thống 

URL                      : Liên kết với trang bên ngoài  

 

 

 



B5: Nhấp OK để hoàn thành  

Để loại bỏ link ta bôi đen dòng chữ đã liên kết => nhấp  để loại bỏ  

3. Thêm Hình Ảnh  

Để thêm hình ảnh vào nội dung trước hết ta thêm vào kho hình ảnh: 

B1: Sau khi đăng nhập => Vào thiết lập => Nhấp vào  

B2:  Chọn files => bên góc phải màn hình    kích đúp vào đó  xuất hiện một 
cảnh báo chọn cho phép thì xuất hiện => tải lên files và/hoặc hình ảnh 

 

B3:  Nhấp tải lên files và/hoặc hình ảnh 

B4: Chọn hình ảnh => Open  

            



 B4: Vào Các trang  => Nhấp vào trang mình muốn thêm hình ảnh   

 B5: Để con trỏ chuột vào vị trí muốn thêm ảnh  => Nhấp vào biểu tượng   
 => Browse Sever => Chọn hình ảnh phù hợp  
  

  
  

B6: Sau khi chọn ảnh ta chỉnh chiều cao chiều rộng cho tương xứng  

B7: Save updates để lưu lại  

Muốn xóa hình ảnh đã thêm vào ta chỉ việc bôi đen sau đó nhấn nút delete trên bàn 
phím  

4.  Thêm Âm Thanh Vào Sách Điện Tử 

Muốn thêm âm thanh vào trước tiên ta phải thêm âm thanh  đó vào hệ thống trước: 

B1: Ta đăng nhập vào hệ thống  

B2: Chọn Thiết lập => Sách điện tử  

B3: Chọn sách điện tử muốn thêm âm thanh => Nhấp chọn   

B4: Vào files => tải lên files và/hoặc hình ảnh 

B5: Chon âm thanh mong muốn => Chọn open  



B6: Sau khi thêm xong ta  được như  hình bên dưới  

 

B7: Nhấp chọn xem âm thanh  

B8: Sao chép lại  link của đoạn âm thanh 

B9: Quay lại trang chọn chương muốn thêm => Đưa con trỏ chuột tới vị trí mong 

muốn chọn   

B10:  Dán đoạn URL vừa copy vào ô thông báo => ok để hoàn thành  

5. Thêm Video Vào Sách Điện Tử  

Muốn thêm video vào trước tiên ta phải thêm video đó vào hê thống trước: 

B1: Ta đăng nhập vào hệ thống  

B2: Chọn Thiết lập => Môn học  

B3: Ở hàng môn học muốn thêm video chọn  

 



B4: Nhập thông tin để tạo video mới => Chọn thêm mới  

B5: Nhấp  để chỉnh sửa  

B6: Chọn Get Path để chọn video từ hệ thống  

B7: Copy Embed Code => Cập nhật  

 

B8: Quay lại sách điện tử vào thiết lập => Chọn sách điện tử  

B9: Chọn sách muốn thêm video => Nhấp chọn => Chọn trang muốn thêm 
video 

B10: Chọn  đưa con trỏ chuột vào vị trí mong muốn => Dán Embed 
code vào đó  

B11: Lưu lại chỉnh sửa 

 

6. Thêm Câu Hỏi Trắc Nghiệm 

B1: Ở sách điện tử chọn thiết lập => Tích chọn trắc nghiệm trước khi đọc => lưu 
thiết lập  



 

B2: Chọn Các trang để quay lại => Chọn trang muốn thêm câu hỏi 

B3: Đưa chọn trỏ chuột vào vị trí muốn thêm câu hỏi => nhấp  

B4: Nhập số đáp án => Ok  

 

Ví dụ: Có 4 đáp án nhập vào 4  

B5: Đáp án đúng là đáp án bao nhiêu => Ok  

 

Ví dụ: đáp án đúng là đáp án 1  



B6: Kéo tới vị trí con trỏ chuột ta sẻ thấy như hình bên dưới  

 

B7: Nhập lại nội dung => lưu lại chỉnh sửa 

7. Sửa Tên Sách Điện Tử  

B1: Ở sách điện tử => Chọn thiết lập 

B2: Nhập tên sách => lưu thiếp lập 

 

8. Thay Đổi Hình Ảnh Sách Điện Tử  

B1: Trang Sách điện tử  

B2: Chọn Giao diện => Chọn giao diện phù hợp  

B3: Nhấn kích hoạt giao diện 



 

 

Hình ảnh ban đầu  

 

 

Sau khi đổi theme 



 

9. Xóa trang  

B1: Vào sách điện tử 

B2: Nhấp chọn  

10. Sao Lưu 

Sau khi xóa hết tất cả các trang muốn khôi phục lại thì vào Backups  

B1: Ở sách điện tử => Chọn Sao lưu 

B2: Nhấp vào trang muốn khôi phục => Chọn khôi phục 

 



 

 

11. Thứ Tự Đầu Mục  

 

Để có được thứ tự mục lục, chương I, chương II ta làm như sau: 

B1: Ở trang sách điện tử chọn các trang => Chọn trang muốn thêm vào  

B2: Chọn thông số => Nhấp vào thêm vào menu => Chọn chương, chọn số thích 
hợp => lưu lại chỉnh sửa 

 

 


