Program/orodje GRAMMARLY
Kaj je Grammarly?
Grammarly je orodje (program), ki pregleduje angleška besedila, odpravlja tipkarske in slovnične
napake, doda še kakšno stilistično opombo in odkriva plagiatorstvo. To jezikovno orodje seveda ni
vsemogočno, zato posebj opozarjamo, da je pri uporabi potrebna previdnost: Grammarly predlaga
popravek/izboljšavo, uporabnik pa mora popravek sprejeti.
Progam ni namenjen pregledovanju slovenskih besedil. Za slovenska besedila je na voljo (plačljiv
program) Besana.
Grammarly je na voljo kot vtičnik za nekatere programe pisarniškega paketa office (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook) v operacijskem sistemu Windows ali kot samostojna aplikacija v Windows ali
Mac okolju. Na voljo je tudi kot vtičnik v nekatere brskalnike (npr. Chrome).
Opozoriti velja, da je na spletni strani proizvajalca grammarly.com na voljo brezplačna različica, ki
nudi osnovne funkcionalnosti.

Namestitev programa
Opisana je namestitev na računalnik z Windows 10, ki ima nameščene programe Microsoft Office
2016.
Potek namestitve
1) Odpremo elektronsko sporočilo, ki ga sprejmemo od sistema Grammarly. Sporočilo ima
naslov ACTION NEEDED: Please Activate Your Grammarly Account. Pošiljatelj sporočila je
Grammarly info@em.grammarly.com. V sporočilu kliknemo na zeleno povezavo z naslovom
»Join Now« .
Slika:

2) V internetnem brskalniku (Chrome, MS Edge, Firefox ipd) se nam odpre stran
https://www.grammarly.com/enterprise/signup?key=invite_key , kjer pravilno vpišemo ime
in priimek ter nato še vnesemo (novo) geslo za svoj nov Grammarly račun.
(Geslo si izmislite sami; ker grammarly NI neposredno povezan z uporabniškimi računi na
FMF, geslo z domene FMF NE BO DELOVALO, prav tako priporočamo, da ne 'reciklirate'
kakšnega vašega drugega pomembnega gesla.)
Odkljukamo še možnost za »Send me product updates...«. Opcije za to polje lahko kasneje
spremenimo.
Nato kliknemo na rdeče polje »Sign Up«.
Slika:

3) S klikom na »Sign Up« se odpre novo okno, ki sprašuje če naj doda brezplačno verzijo
Grammarly v Microsoft Edge »Add to Microsoft Edge« (za urejanje Gmail, Facebook itd).
NE kliknemo na to možnost, ampak kliknemo na napis z malimi črkami: »No, thanks. Take
me to the Grammarly editor«

4) Pridemo na svojo internetno stran programa Grammarly:
https://app.grammarly.com/?payment=free&planName=none&funneltype=free&from=ente
rprise/signin&install=false
Na tej internetni strani kliknemo na napis »Apps«, da se nam odpre stran za namestitev
programa Grammarly
Slika:

Opomba: na tej strani je na voljo tudi testni dokument, s katerim lahko preverete, če je
vtičnik v brskalnik pravilno nameščen. Na voljo je tudi gumb 'Upload', s katerim lahko
prenesete wordov/tekstovni/html ali libre-office dokument na strežnik grammarly, kjer se bo
izvedla cca. enaka obdelava, kot v samostojnem programu Grammarly.
5) Izberemo poljubno namestitev. Najprej lahko namestimo Grammarly za MS Office.
Kliknemo na modro polje »Install« pri napisu »Install Grammarly for Microsoft Office«. Ko to
izberemo kliknemo spodaj na možnost »Zaženi«, da se program namesti. V drugih
internetnih brskalnikih morate (običajno v mapi Download) poiskati namestitveno datoteko
GrammarlyAddInSetup.exe in jo zagnati.
Slika:

Opozorilo: Ta stran je prilagojena brskalniku oz. operacijskemu sistemu, iz katerega
dostopata do portala grammarly.com.
6) Odpre se okno za namestitev. Pritisnete na tipki <CTRL>+<Shift> in kliknite na polje »Get
Started«.
Slika:

7) Odpre se naslednje okno, kjer odkljukate »Install for all users«; priporočamo, da odkljukate
tudi »Save Installation logs«, zaradi lažje detekcije napak pri namestitvi. Nato kliknemo na
polje »Next«. (Opozorilo: Će se to okno ne pojavi, potem v prejšnjem koraku niste ob kliku
hkrati še pritisnili <CTRL>+<Shift>) .
Slika:

8) Na naslednjem oknu, ki se odpre, izberite obe možnosti za namestitev: Word in Outlook. Pri
tem morate imeti oba programa zaprta. Po izbiri kliknite na spodnje polje »Install«
Slika:

9) Za zaključek namestitve, kliknemo na naslednjem oknu še na polje »Finish«.

Slika:

Po namestitvi boste v programih Word in Outlook našli ikono Grammarly. S klikom nanjo
boste lahko uprabljali program v Wordu oziroma Outlooku. Ko boste prvič kliknili na ikono,
se boste morali prijavi s svojim email naslovom in geslom za Grammarly račun.
10) Če želimo namestiti program Grammarly na svoj računalnik, gremo spet na svojo internetno
stran programa Grammarly in kliknemo v srednjem polju Grammarly for Windows na modro
polje »Install«. Slika:

11) Enako kot pri namestitvi Grammarly za Microsoft Office, tudi tokrat potem, ko smo kliknili na
»Install« kliknemo še na polje »Zaženi«, da se bo namestil program GrammarlySetup.exe.

12) Na naslednjem oknu, ki se prikaže, vnesemo svoj službeni Email naslov in kliknemo na polje
»Continue«. Slika:

Nato vnesemo še svoje geslo za Grammarly račun in kliknemo na polje »Sign-in«.
13) Namesti se program Grammarly . To vidimo tako, da se na namizju (Desktop) pojavi ikona za
ta program. Slika:

S klikom na ikono lahko delamo v programu Grammarly, ki je nameščen na našem
računalniku.
14) Na svoji internetni strani https://app.grammarly.com/ lahko spremenimo nastavitve za svoj
profil tako, da kliknemo na Account/Account Settings. Tu lahko v »Email Preferences« s
klikom na Update spremenimo tudi, katera obvestila želimo dobivati na svoj email naslov.
S klikom na Customize pa lahko dopolnjujemo osebni slovar ali pa spremenimo izbrano
varianto angleškega jezika.
Slika:

