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НАРЪЧНИК НА СЪЗДАТЕЛЯ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Работа с iSpring Suite
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Преди да започнем работа по електронно обучение е важно да създадем папка, в
която имаме следните ресурси:
o
o
o
o
o
o

Презентация
Сценарий
Аудио запис на сценария
Допълнителни материали
Снимкови материали
Видео материали

N.B! Всички материали, които използваме за създаване на обучението трябва да са в
една папка, в която накрая ще експортираме и финалната версия на обучението.

1: Начални стъпки: Отварямe PowerPoint
2: Начални стъпки 2: Отварямe прозореца „iSpring Suite 8”.

3: Как да използваме готови шаблони?- кликнете на „Slide Templates”.

Тук може да изберем готови шаблони за:
Заглавен слайд

3
-

Слайд със съдържание
Слайд с подзаглавия
Информационен слайд
Финален слайд

4: Как да добавим герой? - кликнете на „Character“
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Тук ще се отвори онлайн библиотеката на iSpring, в която може да намерите
подходящия герой за вашето обучение. Може да изберете пола, възрастта,
професията, емоцията и т.н. на героя.
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5: Как да добавим фон? - кликнете на „Backgrounds“

Тук ще се отвори онлайн библиотеката на iSpring, в която може да намерите
подходящото фоново изображение за вашето обучение.
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6: Как да добавим обект? - кликнете на „Objects“

Тук ще се отвори онлайн библиотеката на iSpring, в която може да намерите
подходящите изображения за вашето обучение.
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7: Как да добавим икони? - кликнете на „Icons“

Тук ще се отвори онлайн библиотеката на iSpring, в която може да намерите
подходящите икони за вашето обучение.
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8: Как да създадем Нова симулация?

кликнете „Simulation“

За допълнителна информация погледнете видеата: „Как да създадем Симулация?“;
„Как да добавим точки към Симулация?“

Изчакайте да се зареди началният екран на симулацията.
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Изберете функцията „Create Simulation“

8.1 Как да създадем нова сцена в симулацията? – кликнете „New Scene”

8.2 Как да добавим герой в симулацията? - кликнете „No Character”
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При избора на герой вие може да:
а) изберете герой от вградената библиотека на iSpring

б) добавите ваш герой в png формат
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в) изтеглите герой от онлайн библиотеката

8.3 Как да добавим фоново изображение в симулация? - кликнете „Images” -> “No
Background”

При избора на фоново изображение вие може да:
а) изберете фон от вградена библиотека
б) създадете ваш фон в png / jpg формат
в) изтеглите фон от онлайн библиотеката
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Тези опции следват същата логика като опциите при избирането на герой, които са
описани в предишната подточка (8.4).

8.4 Как да добавим реплика / текст в симулацията? – кликнете „Character speech“ и
въведете текста, който желаете героят да казва.

8.5 Как да добавим множество отговори в симулация? - кликнете „Add replies“

8.6 Как да свържем даден отговор със следваща сцена? – кликнете върху тази икона
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Чрез функцията „Drag & Drop” може да създадете нова сцена, в която може да въведете
текст и отговори.

8.7 Как да добавим коментар? – кликнете „Add message“ и въведете текст
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8.8 Как да създадем структура на симулацията? – чрез функцията „Drag & Drop”

8.9 Как да настроим бутоните в симулация? – кликнете „Player”
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След като кликнете „Player” ще се отвори нов прозорец. В горната лента на
прозореца‚е намерите бутоните „Main”, “Colors” “Text labels” от където може да
настроите езика, цветовете и визуализацията на бутоните в симулацията.

Визуализация на бутони

Цветова схема на симулацията

8.10 Как да прегледаме симулацията?

Език на бутоните

- кликнете „Preview“-> “Preview Simulation”
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8.11 Как да добавим звукова пътечка в симулация? – кликнете „Voice Over“

На следващия екран ще се визуализират героя и фона, които сте избрали и
репликите, които сте задали.

При всяка реплика имате две опции. Да импортирате гласова пътечка или да запишете
такава в момента.
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Импортирай звукова пътечка.

Запиши звукова пътечка.

Запиши звукова пътечка

9: Как да добавим Интеракция? – кликнете „Interaction“
За повече информация може да погледнете видео урока „Как да създадем
интеракция?“
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След това ще се появи следния прозорец:

Както се вижда от прозореца, тук имате няколко опции, да създадете:
•
•
•
•

Книга
Речник
FAQ
Времева линия

9.1 Как да създадем книга? – кликнете „Book”
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Ще се появи следният прозорец:

От лентата от горе може да:
Смените дизайна на книгата – кликнете „Design”
Добавите картина – кликнете “Picture”
Добавите герой – кликнете “Character”
Добавите текст – кликнете “Text Box”
Прегледате книгата – кликнете “Preview”
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9.2 Как да създадем Речник? – кликнете “Directory”

Ще се появи следният прозорец:

От лентата от горе може да:
• Добавите нов обект – кликнете “Add Item”
• Да добавите въведение – кликнете “Add Introduction”
• Да добавите резюме – кликнете “Add Summary”
• Да прегледате речника – кликнете “Preview”
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9.3 Как да добавим FAQ? – кликнете „FAQ”

Ще се появи следният прозорец:

От лентата от горе може да:
• Добавите нов обект – кликнете “Add Question”
• Да добавите въведение – кликнете “Add Introduction”
• Да добавите резюме – кликнете “Add Summary
• Да прегледате FAQ секцията – кликнете “Preview”
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9.4 Как да добавим Времева линия?

- кликнете „Timeline”

Ще се появи следният прозорец:

От лентата от горе може да:
• Добавите нов период – кликнете “Add Period”
• Добавите ново събитие – кликнете “Add Event”
• Да добавите въведение – кликнете “Add Introduction”
• Да добавите резюме – кликнете “Add Summary
• Да прегледате FAQ секцията – кликнете “Preview”
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10: Как да добавим тест? – кликнете „Quiz”
За повече информация може да погледнете видео урока „Как да създадем тест?“

Ще се появи следният прозорец:

Кликнете „Graded Quiz”
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От лентата от горе може да:

•
•
•
•
•

Добавите въпрос (може да избирате между различни видове въпроси) – кликнете
“Graded Question”
Добавите начално и крайно съобщение в теста, както и съобщения при
преминат и при не преминат тест – кликнете “Info Slide”
Промените дизайна на теста (цвят и език) – кликнете “Player”
Настроите функциалността на теста – кликнете „Properties”
Прегледате теста - кликнете “Preview”

След като сте избрали вида въпрос, ще се появи следния прозорец:

В този прозорец ви може да:
•

Въведете въпрос
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•

Добавите картина, аудио или видео файл

•

Добавите възможни отговори и отбележите кой е
правилният отговор

•

Определите точките за въпроса:

•

Определите текста, който се появява при верен/грешен отговор:
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11: Как да добавим презентатор/компания? - кликнете
“Presenters”
За повече информация може да
погледнете видео урока „Как да
добавим презентатор?“

В прозореца, който се отвори,
може да добавите снимка на
презентатор, тяхното име, позиция,
имейл, телефон и информация.
Също така може да добавите
логото и уебсайта на компанията.

12: Как да добавим работни материали?

- кликнете „Resources”
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В прозореца, който се отвори, може да
добавите уеб ресурс или файлов ресурс.

13: Как да разгледаме настройките на всички слайдове преди
публикуване? - кликнете “Presentation Explorer”

Ще се отвори следният прозорец:

От лентата горе може да:
•

Скриете слайд – кликнете „Hide Slide”
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•

•
•
•
•

Настроите как да се сменят слайдовете
Автоматично след определено време – кликнете “On-Click”
При кликане с мишката на слайда – кликнете “Auto”
Зададете последователността на слайд – кликнете “Branching”
Да заключите слайд – кликнете “Lock”
Да прегледате и редактирате информацията за презентатора – кликнете
“Presenter”
Да посочите желаната подредба на обучението – кликнете “Layout”

14:Как да прегледаме обучението преди
да го публикуваме? - кликнете “Preview”

15: Как да публикуваме електронното
обучение? – кликнете „Publish”
N.B! Винаги публикуваме в HTML5 формат.
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Ще се появи следният прозорец:

1

Кликнете „ LMS” и обърнете внимание на следните опции:
В „CUSTOMIZE” 1 може да промените визията на екрана на обучението – дали да се
вижда презентатор, дали да се вижда листа със съдържанието и т.н.
В “GENERAL” отбележете:
•
•
•
•
•

При “Title” – изберете име на вашето обучение
При “Local folder” – изберете папката, в която е оригиналната PowerPoint
презентация и останалите материали, които сте ползвали в обучението
При “Slide Range” – All Slides
При “Output” – Combined (HTML5+FLASH) + Use iSpring Play + Zip output
При “Player” - Universal

В “LEARNING COURSE” отбележете:
•

При „Type” – SCORM2004; 2nd Edition
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•

При “Progress and Completion” – Customize

2

•

При „Customize” 2 – изберете критериите, по които обучението се счита за

преминато (брой преминати слайдове)
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N.B! В ADVANCED Тези две функции да НЕ СА селектирани!!!

