
 

 

XPERT SA MENÍ NA HUMANET! 
Vážení zákazníci, 

Už takmer 27 rokov spoločne s Vami tvoríme a rozvíjame informačný systém Xpert – softvér ktorý 
Vám pomáha vo Vašom podnikaní.  Vždy bolo našou snahou byť v súlade s novými trendmi a rýchlo 
rastúcimi nárokmi na systém Xpert a preto sme ho pre Vás stále  aktualizovali a modernizovali.  Rok 
2021 bude pre nás znamenať zmenu: Xpert sa mení na personálny, mzdový a HR informačný systém 
HUMANET. 

DÔVOD ZMENY 

Čoraz častejšie a komplikovanejšie zmeny v mzdovej legislatíve kládli na náš tím v ostatných rokoch 
stále väčšie nároky. Uvedomili sme si, že na to, aby sme boli naďalej Vašim dôveryhodným 
dodávateľom, budeme potrebovať silného partnera. Vedeli sme, že nesmieme sklamať náš 
dlhoročný osobný vzťah, a preto sme vyberali skutočne dôkladne. Našli sme ho pre Vás : spoločnosť 
HOUR spol s r.o. zo Žiliny a produkt HUMANET. 

PONÚKANÉ RIEŠENIE 

Prečo HUMANET od HOUR – u? Potvrdili sme si, že máme rovnaké firemné hodnoty. HOUR je 
jeden z najsilnejších hráčov na trhu so mzdovými systémami a vieme zaručiť, že výhody Xpert 
nájdete aj v produktoch tejto spoločnosti. A nielen to, HUMANET nie je iba mzdový softvér... 

ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ? 

Naučíte sa s nami používať nový softvér. Sme pripravení Vám s tým pomôcť, HUMANET pre Vás už 
testujeme. Sme presvedčení, že touto zmenou do Vášho podnikania prinášame nové možnosti v 
oblasti personalistiky, miezd ako aj dochádzky. 

Pozývame Vás na prezentáciu cez internet, kde Vám predstavíme nášho nového partnera HOUR 
spol. s r.o., mzdový a personálny modul HUMANET a zodpovieme Vaše otázky. Termín stretnutia sa 
uskutoční v týždni od 08.02.2021. Bližšie informácie o prezentácii zašleme v priebehu budúceho 
týždňa. 

 Vývoj a legislatívnu podporu modulu Xpert ukončíme k 30.04.2021. Ročné zúčtovanie a s ním 
súvisiace povinnosti za rok 2020 zabezpečí ešte Xpert.  

ČO VÁS TO BUDE STÁŤ? 

Vážime si Vašu dlhoročnú dôveru. V rámci nášho partnerstva sme pre Vás dohodli špeciálnu cenovú 
ponuku pre využívanie služieb  HUMANETU. Takú, ako nemá nikto iný. Viac Vám o tom povieme na 
spoločnom stretnutí. 

Na záver Vás chceme ubezpečiť, že sme a aj do budúcna budeme pre Vás stále k dispozícii aj vďaka 
novej spolupráci so spoločnosťou HOUR zo Žiliny.      

S úctou            
              

         Váš kolektív OPTIMALsoft Martin s.r.o. 

 


