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PSW, a.s.  Továrenská 4069/44,  018 41 Dubnica nad Váhom 
   

                   04.11.2019 

Vážený zákazník, 

 
V nadväznosti na prezentačné dni, ktoré sa konali v priebehu mesiaca október, Vám posielame sľúbené 

pokyny pre prechod na mzdový systém HUMANET. 

 
 

Obsah : 

1) Vytvorenie registrácie + založenie databázy v systéme HUMANET 

2) Export osobných údajov zo systému AMULET 

3) Import dát do systému HUMANET 

4) Ponuka + registrácia na školenie pre systém HUMANET 

5) Záver 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1) Vytvorenie registrácie + založenie databázy v systéme HUMANET 

Pri založení registrácie a vytvorení databázy v systéme HUMANET postupujte v zmysle návodu, 

ktorý je prílohou tohto listu. 

 

2) Export osobných údajov zamestnancov zo systému AMULET 

Pre vytvorenie exportu osobných údajov je potrebné stiahnuť program „Export_Humanet.exe“, 

ktorý slúži na vytvorenie exportu. Nájdete ho na uvedenom linku: 

http://www.psw.sk/data/Export_Humanet.exe 

Program je potrebné stiahnuť a uložiť do priečinka, z ktorého spúšťate systém Amulet. Po 

jeho spustení sa zobrazí okno: 

 
Po potvrdení tlačítka „Export“ sa vytvorí súbor „humanet.xls“. Pre import dát do systému 

HUMANET je potrebné otvoriť súbor „humanet.xls“ a cez voľbu „Uložiť ako“ ho uložiť pod 

názvom „humanet.xlsx“. 

Následne je možné vykonať kontrolu / úpravu / opravu vyexportovaných osobných údajov, ktoré 

sa budú importovať do systému HUMANET.  

 

3) Import dát do systému HUMANET 

Po úspešnom založení registrácie a vytvorení databázy v zmysle bodu č.1 bude možné 

naiportovať vyexportované dáta z Amuletu. Postup pre import je nasledovný: 

Prihlásite sa do Vami vytvorenej databázy a cez ponuku: 

Personálne údaje ˃ Import do evidencie Osoba a Rola ˃potvrdiť  tlačítko „Načítaj“ (3.krok – 

Načítajte vyplnený súbor). 

Následne cez ponuku „Prehľadávať...“ vyhľadať vytvorený súbor humanet.xlsx    

http://www.psw.sk/data/Export_Humanet.exe
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a potvrdiť tlačítko „OK“. Zobrazí sa okno s údajmi zamestnancov, ktorí sú pripravení pre načítanie do 

systému HUMANET (viď. obrázok) V záložke „Záznamy vylúčené z importu“ sú vypísaní zamestnanci, 

ktorých údaje nie je  možné naimportovať. Po oprave údajov v súbore „humanet.xlsx“ je možné opätovne  

súbor načítať. 

 

Pre uloženie dát do databázy je potrebné ukončiť operáciu tlačítkom „IMPORTOVAŤ“. 

 

 

 
 

4) Ponuka + registrácia na školenie pre systém HUMANET 

Školenia pre prácu so systémom HUMANET spoločnosť HOUR, s.r.o. pripravila na dni           

od 20.-22.11.2019 v Žiline pod názvom: 

 

„Školenie zákazníkov PSW, a.s. – prechod z AMULET-u do HUMANET-u. 

 

Na  školenia sa bude možné registrovať od 06.11.2019 prostredníctvom linku nižšie, kde bude 

uvedená aj cena školenia a prípadné ďalšie pokyny: https://humanet.sk/skolenia-a-kurzy 

 

Miestom konania bude: Školiaca miestnosť spoločnosti HOUR s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 

Žilina. Obsahom školenia bude spracovanie personálnej a mzdovej agendy v systéme 

HUMANET po prechode zo systému AMULET. 

 

Program školenia bude nasledovný: 
8:30-9:00 Prezentácia účastníkov 

9.00 - 12.00 1. časť školenia (Personalistika) 

12.00 - 12.30 Prestávka 

12.30 - 16.00 2. časť školenia (Mzdy) + diskusia 

 
5) Záver 

V prílohe Vám okrem postupu v bode č.1 zasielame prezentáciu, ktorá sa konala v priebehu októbra. 

Nahovorené video z uvedenej prezentácie bude sprístupnené zajtra, t.j. 05.11.2019 na uvedenom linku: 

http://www.psw.sk/data/Prezentacia_Humanet.mp4 
 

S pozdravom,         kolektív PSW, a.s. 

 

 

Prílohy: 

1) Humanet_Postup registrácie a založenie-sprístupnenie databázy.pdf 

2) Prezentácia HNT_16.-22.10.2019.pptx 

https://humanet.sk/skolenia-a-kurzy
http://www.psw.sk/data/Prezentacia_Humanet.mp4

