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GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HỌC TẬP 

VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN BRIGHTSPACE CỦA D2L 
 

TỔNG QUAN 

o Brightspace là một sản phẩm giáo dục, một giải pháp phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập trực 

tuyến của Desire 2 Learn (D2L), Canada, Bắc Mỹ, một tập đoàn hàng đầu thế giới về phát triển 

phần mềm hỗ trợ đào tạo và học tập trực tuyến gần 20 năm qua. Phần mềm Brightspace rất dễ dùng, 

linh hoạt và yhông minh. Phần mềm này giúp các giảng viên cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho 

từng học viên và chuyển giao kết quả xác thực nhất. Ứng dụng BrightSpace theo dõi chặt chẽ được 

các hoạt động của học viên sao cho giảng viên có thể can thiệp ngay lập tức theo thời gian thực để 

đưa học viên về đúng lộ trình học. Công nghệ của D2L hiện nay được sử dụng nhiều tại các trường 

học, K12, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tổ chức chính phủ và lĩnh vực kinh doanh. 

o Quy mô của tập đoàn D2L hiện nay: 

✓ 750 nhân viên trên toàn thế giới 

✓ Văn phòng tại Canada, Mỹ, Châu Âu, Úc, Braxin và Singapore  

✓ 15 triệu người dùng từ hơn 1500 khách hàng toàn cầu. 

 

SẢN PHẨM PHẦN MỀM DỄ SỬ DỤNG – LINH HOẠT – THÔNG MINH 

 Dễ sử dụng 

• Thiết kế khóa học hiệu quả dễ dàng và nhanh chóng thông qua vài bước thực hiện đơn giản. 

• Công cụ Wizard TM giúp đẩy mạnh cấu trúc khóa khọc hiệu quả, sắp xếp nội dung, mục tiêu, 

chiến lược giảng dạy.  

• Dễ dàng sao chép toàn bộ khóa học hoặc từng phần từ BrightSpace hoặc từ các ứng dụng LMS 

khác bằng Impport Wizard. 

• Giao diện kéo, thả dễ dàng cho việc tạo lập, tổ chức và tái sắp xếp lại nội dung khóa học. 

• Tạo nội dung khóa học mới qua công cụ biên tập HTML và mẫu nội dung có sẵn.  

• Thêm các công cụ đa phương tiện trực tuyến, các liên kết, tùy chỉnh LTI vào nội dung khóa học 

bằng công cụ Insert Stuff. 

• Các bình luận, hướng dẫn hay phản hồi được ghi thành video trực tiếp từ webcam. 

 

 

 

 

 

 

 



o Buit-in Prompt là công cụ đảm bảo nội dung khóa học đáp ứng được tiêu chuẩn truy cập quốc tế. 

o Accessible navigation là công cụ điều hướng truy cập bao gồm điều hướng bằng bàn phím, tối ưu 

hóa các công nghệ đọc chạm màn hình. 

o Special Acees cho phép đáp ứng các yêu cầu học tập khác nhau bằng cách giới hạn thời gian học 

luân phiên hoặc thời hạn hết hạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Quá trình đánh giá được thực hiện theo nhiều cách bao gồm câu hỏi, khảo sát, giao bài, tích hợp 

với công cụ Turnitin chống đạo văn. 

o Tạo, chia sẻ, tái sử dụng các bộ câu hỏi đánh giá thông dụng bằng cách nhâp các tệp tin QTI từ 

bên thứ ba. 

o Tạo các phiếu tự đánh giá nhằm dễ dàng đánh giá các hoạt động dựa trên các tiêu chí định trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Gửi tin, cập nhật, thông báo tới học viên thông qua các trang chủ, email, lịch, tin nhắn SMS, 

nguồn cấp dữ liệu RSS. 

o Dễ dàng kiểm tra việc có mặt, có tham gia của học viên hay không thông qua hình ảnh trình bày 

sơ đồ lớp học và các chức năng kéo thả. 

o Xem nhanh danh sách lớp với các thông tin như đăng tuyển, đăng nhập … dễ dàng gửi email cho 

học viên từ hệ thống LMS.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 Linh hoạt 

 

o Giảng viên tự do dạy theo cách mình muốn:  

✓ chọn chuyển giao một khóa học mà học viên của mình cần,  

✓ dạy trực tuyến hoàn toàn với học viên, pha trộn hình ảnh tài liệu, toàn văn, video, audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Giảng viên có thể sử dụng các phương thức giảng dạy khác nhau như: dựa trên năng lực của 

học viên, học tập dựa trên các trò chơi giáo dục. 

o Lôi kéo học viên vào các cuộc thảo luận, giao tiếp với giảng viên thông qua việc sử dụng họp 

trên công nghệ web, thảo luận, blogs, chat, …v.v 
 

 
 

o Trang chủ thể hiện các hình ảnh ứng dụng đại diện (widget) nhằm chào đón học viên khi họ 

đăng nhập và giúp họ dễ dàng truy cập vào các khóa học mà họ đang tham gia. 



o Thoải mái tùy biến cách tìm kiếm và nhịp điệu âm thanh, hình ảnh tạo sự bắt mắt và hấp dẫn 

hơn cho môi trường học tập. 

o Tự do sắp xếp và tùy biến cấp độ khóa học mang đến trải nghiệm thú vị và hiệu quả về tính linh 

hoạt cao của ứng dụng phần mềm này. 

 

 
 

o Tích hợp với các công cụ học tập bên ngoài như: wikis, phần mềm mô phỏng, cơ sở dữ liệu 

nguồn tin điện tử được bảo vệ và các nguồn tin khác được xây dựng trên tiêu chuẩn LTI. 

o Tích hợp với các nguồn tin học tập bên ngoài được hỗ trợ bởi SCORM, IMS, IMS Common 

Cartridge. 

o Phát triển thêm các công cụ tùy biến của mình nhờ việc sử dụng các API để tự động hóa các 

công việc chung, triển khai các luồng công việc mang tính tùy chỉnh….v.v 

 

 Thông minh 

o Báo cáo tiến trình học tập của học viên: theo dõi được học viên đang tương tác với khóa học ra 

sao nhờ công cụ Class Progress bao gồm điểm, số lần truy cập vào nội dung học tập, số lần đăng 

nhập… 

o Đánh giá năng lực của học viên qua các bài kiểm tra, giao bài, đăng bài thảo luận, kiểm soát học 

viên thông qua các cách tính điểm cuối kỳ/khóa. 

o Đánh giá chuyên sâu qua các số liệu thống kê điểm bài giao trong suốt quá trình học  và cả điểm 

kiểm tra, điểm thi. 

 



o Cá nhân hóa trải nghiệm học tập: tự động logic hóa các thao tác của học viên. 

o Có các điều kiện đăng bài: điều này cho phép giảng viên đưa ra hoặc giấu nội dung khóa học hoặc 

các nhận xét dựa trên các hoạt động hoặc không hoạt động của học viên đó trong một khóa học. 

o Tự động giao tiếp bằng email tới học viên dựa trên các tiêu chí cụ thể hoặc các hoạt động của họ 

bằng công cụ Intelligent Agents. 

 Lớp học ảo theo tiêu chuẩn có sẵn trên Brightspace-YouSeeU Virtual Classroom 

 

   
o Được thiết kế dành riêng cho việc học tập và giảng dạy trực tuyến từ xa 

o Dành cho tất cả người dùng từ nhiều cấp độ khác nhau 

o Thông qua các thiết bị di động, điện thoại thông minh 

o Tích hợp với web conference giúp giảng viên kết nối học viên trao đổi hai chiều qua truyền hình 

trực tiếp. 

o Thảo luận trực tiếp, đào tạo trên cơ sở truyền hình trực tiếp. 

o Lập lịch, chuyển giao, ghi các phiên học trực tiếp ngay trên hệ thống LMS. 

o Nhúng các phiên học trực tiếp vào các khóa học song song với các học liệu của khóa học. 

o Các phiên  học/các lớp học tương tác hai chiều. 

o Giảng viên/bài giảng và học sinh cao học tương tác qua Web cam 

o Hai mô hình dịch vụ lớp học YouSeeU: Mô hình có sẵn trên Brightspace (free) và mô hình 

Premium nâng cao. 

Hạng mục Dịch vụ có sẵn trên 

BrightSpace (Free) 

Dịch vụ nâng cao 

(Premium) 

Tích hợp thoại và truyền hình Có Có 

Số lượng webcam đồng thời Lên tới 7 Lên tới 7 

Bảng trắng Có  Có 

Chia sẻ tài liệu và máy tính để bàn Có Có 

Trò chuyện trực tiếp Có Có 

Âm thanh giọng nói Có Có 

Số lượng học viên tối đa có thể tham 

gia mỗi phiên học. 

100 150 

Thời lượng tối đa mỗi buổi học 90 phút 4 giờ 

Cầu điện thoại Có (cho giảng viên) Có (tất cả mọi người) 

Thời lượng ghi các phiên học Lên tới 4 tháng Không giới hạn 

Số lượng phiên học 250 phiên/tuần Không giới hạn 



 
 

 Lớp học ảo với trạm thu chuyên dụng của D2L 

 

➢ Với trạm thu đặt tại một điểm 

• Bải giảng được ghi hình và tiếng từ một điểm có cài đặt hệ một thống trạm thu phát D2L. 

• Nhiều luồng quay trực tiếp một chiều từ một điểm, phục vụ cho một lớp học có các học viên tập 

trung tại một điểm hoặc bao gồm cả các học viên đang di chuyển ở các vị trí địa lý khác nhau.  

• Các phiên làm việc hay các bài giảng sẽ được lưu tại Brightspace phục vụ như cầu truy cập theo 

yêu cầu bất cứ lúc nào. 

 



➢ Với trạm thu đặt tại nhiều điểm 

• Nhiều bài giảng được ghi âm và ghi hình từ nhiều điểm với một hệ thống trạm thu phát lắp đặt đồng 

bộ.  

• Nhiều luồng quay trực tiếp đưa tới các lớp học từ xa, phục vụ cùng lúc đồng thời cả các học sinh 

đang ngồi học tại nhà hoặc đang di chuyển. 

• Ghi lại các buổi học vào Brightspace phục vụ các nhu cầu truy cập bất cứ lúc nào. 

 

 

Brightspace là giải pháp học tập hiện đại có thể được tích hợp trong hệ sinh thái công nghệ hiện tại. Nhóm 

các chuyên gia hàng đầu có thể giúp người học thiết kế và xây dựng một trải nghiệm tương tác sâu sắc hấp 

dẫn học viên. Quản lý thực hiện, theo dõi, tùy biến và hỗ trợ người học trong quá trình học tập. 

 Kho tài nguyên học tập Brightspace  

Là nội dung thư viện tập trung, hỗ trợ việc tìm kiếm và tổ chức các nguồn dữ liệu học tập để có thể sắp xếp 

hợp lý cách làm việc với nội dung khóa học 

Giảng viên có thể chia sẻ và cập nhật nội dung khóa học một cách dễ dàng hơn bằng cách tải tài liệu học , 

phương tiện truyền thông và các tài liệu học tập khác từ một nguồn dữ liệu trung tâm.  

• Tích hợp LMS liền mạch để tạo ra nội dung có sẵn trong một luồng công việc. 

• Liên kết tới các đối tượng học giúp quản lý được nội dung khóa học  

• Các tính năng quản trị nâng cao cho phép kiểm soát cách sử dụng tài liệu học tập.  

Khả năng tìm kiếm nội dung học tập tiềm năng giúp người dùng nhận biết được các nội dung đặc biệt: Học 

viên có thể duyệt các kho nội dung riêng biệt hoặc tìm kiếm nội dung thông qua đồng thời nhiều máy chủ 

khác nhau. 

• Nguồn dữ liệu có thể được chia sẻ và sử dụng lại trong cùng một tổ chức  

• Các phương pháp tìm kiếm bao gồm từ khóa, mức độ xếp hàng, lời nhận xét và hơn thế nữa. 



• Quản lý siêu dữ liệu nâng cao cho phép các nguồn tài nguồn học tập được làm rõ bằng nhiều cách 

khác nhau.  

Tích hợp hỗ trợ nội dung cho bên thứ ba giúp người học có thể khám phá và truy cập vào tài liệu từ một 

cộng đồng học tập bên ngoài . Giao diện tìm kiếm đơn giản tập hợp nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. 

 Brightspace ePortfolio 

Brightspace ePortfolio của D2L được thiết lập để cung cấp thông tin và tài nguyên cho người sử dụng. 

Các giảng viên sẽ tương tác với ePortfolio từ góc độ Người học và Giảng viên. Các mô-đun trong khu vực 

Nội dung sẽ đưa ra các khái niệm và quy trình công việc quan trọng liên quan đến ePortfolio.  

Người học có thể đưa ra nội dung khóa học, đánh giá, liên kết, phương tiện truyền thông và hơn thế nữa 

cho bạn học và giáo viên để nhận xét.  

• Người dùng có thể phản ánh nội dung một cách chính xác nhất từ Môi trường học tập Brightspace 

• Tin tức cập nhật hoạt động gần nhất giúp người học tiếp tục học tập hàng ngày. 

• Nội dung có thể được chia sẻ một cách dễ dàng tới người khác hoặc toàn bộ nhóm trong cùng một 

khóa học.  

Khi người dùng thêm tài liệu học vào ePortfolio, có thể tạo ra một bài trình bày dựa trên dữ liệu web hoặc 

xuất nội dung để biểu thị thành tích đạt được.  

• Công cụ xây dựng bài trình bày sẽ để giảng viên chia sẻ nội dung dữ liệu ePortfolio vĩnh viễn. 

• Các thành tựu có thể được giới thiệu tới  thậm chí là  các nhà tuyển dụng tiềm năng. 

• Công cụ Xuất/Nhập dữ liệu cho phép người học lấy dữ liệu ePortfolio. 

Brightspace ePortfolio có sẵn trên nhiều thiết bị di động. 

• Các chuyến đi thực tế, trao đổi, và những kinh nghiệm ngoài lớp có thể được ghi chép lại. 

• Ứng dụng gốc dễ dàng cho việc thêm hình ảnh và video trực tiếp từ các thiết bị di động.  

• Các bổ sung ngoại tuyến cho công cụ ePortfolio sẽ tự động đồng bộ hóa sau. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập desire2learn.com  

hoặc liên hệ với đại lý của D2L tại Việt Nam: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT 

TED ENGINEERING DOCUMENT JSC., 

Tel: 842.4.3564 0225 Fax: 842.4.3564 0221  

Website: www.ted.com.vn 

 

 


