
1 
 

Ta navodila so namenjena odgovorni osebi na šoli, ki bo upravičencem posredovala osnovne informacije 

za uporabo programskega paketa Amebis Besana. 

 

V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo smo se odločili, da omogočimo brezplačno uporabo slovničnega 

pregledovalnika Amebis Besana tudi na domačem računalniku. Ugodnost velja za učence, dijake, učitelje, 

profesorje in zaposlene v šolstvu. Licenca velja do konca šolskega leta 2011/2012 in obsega tudi morebitne 

nadgradnje omenjenega programa.  

Upamo, da boste vsem upravičencem v ustrezni obliki posredovali to informacijo in jim s tem omogočili 

uporabo tega zelo uporabnega orodja. 

 

Kratek opis programa 

 

Za preverjanje pravilnosti slovenskih besedil večina uporablja le črkovalnik, ki je običajno že vgrajen v 

urejevalnike besedil. Ker črkovalnik odkriva le tipkarske napake, ostanejo druge napake v besedilih pogosto 

neodkrite. Za razliko od črkovalnika, je Amebis Besana programski paket, ki odkriva slovnične in slogovne 

napake v slovenskih besedilih, predlaga popravke in tudi prikaže razlago, kaj je narobe. Pri tem upošteva 

novosti, ki jih je prinesel Slovenski pravopis 2001, vključuje pa še pregibnik in izboljšan najnovejši črkovalnik. 

Več informacij o programu in uporabniških vmesnikih je na voljo na http://besana.amebis.si.  

Amebis Besana je še posebej primerna za vse, ki pišejo besedila, kjer je slovnična pravilnost zelo zaželena. 

 

 

 

Slika 1 - vmesnik Amebis Besana Mini 

http://besana.amebis.si/
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Slika 2 - vmesnik Amebis Besana Pregibnik 

 

Slika 3 - vmesnik Amebis Besana za Word 



3 
 

Navodila za namestitev 

Namestitev programa je povsem enostavna in je na kratko opisana v okvirjih na naslednjih straneh.  
Pripravili smo tudi datoteki s kratkimi navodili, ki jih lahko uporabite za lažje razdeljevanje osnovnih 
napotkov. Datoteki natisnite in ustrezno razrežite ali pa jih objavite na spletni strani šole. 

Kratka navodila za učitelje: http://www.amebis.si/datoteke/Kratka-navodilca-ucitelji.pdf 

Kratka navodila za učence: http://www.amebis.si/datoteke/Kratka-navodilca-ucenci.pdf 

Opozorilo: Promocijska licenca za učitelje, profesorje in zaposlene v šolstvu se razlikuje od promocijske 
licence za učence, dijake in študente. Zato vas želimo opozoriti, da ste pri razdeljevanju navodil pozorni na to 
razliko. 
 
 

Sistemske zahteve programa 
 
- osebni računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali novejšim, 
- 220 MB prostora na trdem disku, 
- 128 MB delovnega pomnilnika,  
- program Microsoft  Office 2003 ali novejši (za uporabniški vmesnik Amebis Besana za Word),  
- povezava z internetom. 
 

 

Dodatne informacije 

Z veseljem vam bomo odgovorili na morebitna vprašanja.  

Amebis, d. o. o., Kamnik 
Bakovnik 3 
1241 Kamnik 
 
E-pošta: info@amebis.si 
Spletna stran: http://www.amebis.si 
Facebook: http://www.facebook.com/AmebisKamnik 

Telefon:  +386 1 8311035 
Faks: +386 1 8310585  

http://www.amebis.si/datoteke/Kratka-navodilca-ucitelji.pdf
http://www.amebis.si/datoteke/Kratka-navodilca-ucenci.pdf
mailto:info@amebis.si
http://www.amebis.si/
http://www.facebook.com/AmebisKamnik


4 
 

  

NAVODILA ZA UČITELJE, PROFESORJE IN ZAPOSLENE V ŠOLSTVU 

Navodila za namestitev slovenskega slovničnega pregledovalnika Amebis Besana 

1. Pridobitev kode promocijske licence  

Na spletni strani http://besana.amebis.si/narocilo izberite možnost Promocijska licenca, uporabite 

kupon 1892921 in izpolnite obrazec. Kodo boste prejeli po elektronski pošti. 

2. Namestitev programa 

Poženite namestitveno datoteko, ki jo dobite na naslovu  http://besana.amebis.si/nadgradnja/. 

Sledite navodilom in dokončajte namestitev programskega paketa.  

V meniju Start/Programi/Amebis Besana se pojavita bližnjici za programa Amebis Besana Mini in Amebis Besana Pregibnik. 
Če imate nameščen program Microsoft Office, se je namestil tudi program Amebis Besana za Word. 
Na spletni strani http://besana.amebis.si/vmesniki je predstavljena uporaba vseh treh programov. 
Na voljo je tudi razvojna verzija programa Amebis Besana za LibreOffice. Navodila za namestitev  so na naslovu 

http://besana.amebis.si/prenos/datoteke/BesanaLibreOffice/BesanaLibreOffice.rtf.  

 

3. Aktivacija programa 

Ob prvem zagonu program zahteva vpis aktivacijske kode, ki ste jo prejeli na vaš elektronski naslov.  

 

http://besana.amebis.si/narocilo/
http://besana.amebis.si/nadgradnja/
http://besana.amebis.si/vmesniki
http://besana.amebis.si/prenos/datoteke/BesanaLibreOffice/BesanaLibreOffice.rtf
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NAVODILA ZA UČENCE IN DIJAKE 

Navodila za namestitev slovenskega slovničnega pregledovalnika Amebis Besana 

1. Pridobitev kode promocijske licence  

Na spletni strani http://besana.amebis.si/narocilo izberite možnost Promocijska licenca, uporabite 

kupon 9857397 in izpolnite obrazec. Kodo boste prejeli po elektronski pošti. 

2. Namestitev programa 

Poženite namestitveno datoteko, ki jo dobite na naslovu  http://besana.amebis.si/nadgradnja/. 

Sledite navodilom in dokončajte namestitev programskega paketa.  

V meniju Start/Programi/Amebis Besana se pojavita bližnjici za programa Amebis Besana Mini in Amebis Besana Pregibnik. 
Če imate nameščen program Microsoft Office, se je namestil tudi program Amebis Besana za Word. 
Na spletni strani http://besana.amebis.si/vmesniki je predstavljena uporaba vseh treh programov. 
Na voljo je tudi razvojna verzija programa Amebis Besana za LibreOffice. Navodila za namestitev  so na naslovu 

http://besana.amebis.si/prenos/datoteke/BesanaLibreOffice/BesanaLibreOffice.rtf.  

 

3. Aktivacija programa 

Ob prvem zagonu program zahteva vpis aktivacijske kode, ki ste jo prejeli na vaš elektronski naslov.  

 

http://besana.amebis.si/narocilo/
http://besana.amebis.si/nadgradnja/
http://besana.amebis.si/vmesniki
http://besana.amebis.si/prenos/datoteke/BesanaLibreOffice/BesanaLibreOffice.rtf

