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Mga Madalas Itanong ng Associate

T:  Ano ang nangyayari?

S: Tinitiyak ng Sysco na ang bawat associate ay may sarili niyang Sysco Network ID at password na 
naka-set up at nagrehistro sila para sa Sariling Pagre-reset ng Password (Self-Service Password Reset 
o SSPR), ang prosesong nagbibigay-daan sa kanilang i-reset nang madali ang password nila kapag 
kinakailangan.

T:  Bakit ito ginagawa ng Sysco ngayon?

S: Simula Abril 1, 2022, mangangailangan ng mga Network ID para mag-access ng mga pay stub dahil 
Workday na ang magiging bago nating payroll system sa US. Samakatuwid, mahalagang mayroon kang 
Network ID. 

T:  Ano ang Sysco Network ID?

S: Ang Sysco Network ID ay isang login ID na natatangi sa iyo at nagbibigay-daan ito sa iyong mag-log in 
sa mahahalagang system ng Sysco tulad ng Workday at mga online learning tool.

T:  Ano ang SSPR?

S: Kailangan ng Sysco na i-reset ng lahat ng associate ang mga password ng mga ito kada 90 araw bilang 
hakbang na panseguridad. Ang Sariling Pagre-reset ng Password (Self-Service Password Reset o SSPR) 
ay nagbibigay-daan sa kanilang i-reset ang kanilang mga Sysco network password gamit lang ang ilang 
mabilis na pag-click gamit ang isang kiosk, desktop, tablet o smartphone nang hindi kinakailangang 
tawagan ang Sysco Service Desk. 

T:  Opsyonal ba ang pagrerehistro sa SSPR?

S: Kinakailangan mong magrehistro sa SSPR at i-set up ang iyong network password.

T:  Kailangan ko bang gamitin ang aking cell phone number at personal na email address para 
magrehistro sa SSPR?

S: Ang pagsusumite sa iyong personal na impormasyon (cell number at email address) ay ang 
pinakamainam na paraan para makumpleto ang proseso ng pagrerehistro sa SSPR at para mapanatili 
ang iyong password. Kung ayaw mong isumite ang impormasyong ito, puwede kang mag-set up ng 
mga personal na tanong na panseguridad para makumpleto ang proseso, pero kakailanganin mong 
sumunod sa mga karagdagang hakbang sa pagrerehistro at kakailanganin mong mag-enroll sa SSPR 
gamit ang isang kiosk sa iyong site.

T:  Ano ang UPN/username?

S: Isa itong natatanging identifier na naiiba sa iyong Network ID at maaari itong kailanganin kapag sine-
set up ang SSPR o nagre-reset ng password. Naka-format ito na parang isang email address (halimbawa, 
Batman123@Sysco.com) pero hindi ito gumagana na parang isang email address. Ginagamit lang ito 
sa mga sitwasyong iyon bilang isang karagdagang identifier. Gagamitin mo lang ito kapag hiniling ang 
iyong UPN o username.

(itinutuloy sa susunod na pahina)



2

T:  Nawala ko ang aking UPN/username. Paano ko ito makukuha?

S: I-contact ang Sysco Service Desk sa 866-981-1190. Kakailanganin mo ang iyong Network ID kapag 
tumatawag ka.

T:  Nawala ko ang aking Network ID. Paano ko ito makukuha?

S: Ibinigay sa iyo ang iyong Network ID sa dalawang lugar:

•    Naka-personalize na brochure, kung saan kasama ang isang badge kung saan naka-print ang iyong 
Network ID

•    Email na inibigay sa iyo, kung saan kasama ang iyong Sysco Network ID at pansamantalang password

Kung nawala mo ang iyong Network ID, makipag-usap sa iyong lokal na HRBP, na makakapagbigay  
sa iyo nito.

T:  Nawala ko ang pansamantala kong password. Paano ko ito makukuha?

S: I-contact ang Sysco Service Desk sa 866-981-1190 para humiling ng bagong pansamantalang 
password. Kakailanganin mo ang iyong Network ID para masimulan ang proseso. Kapag nakagawa na 
ng pansamantalang password, ibibigay ito ng Service Desk representative sa iyong manager o HRBP. 
Pagkatapos, ibibigay ito sa iyo ng iyong manager o HRBP. 

T:  Mayroon na akong Sysco Network ID at password na naka-set up. Kailangan ko bang mag-set up ulit  
ng password? 

S: Hindi mo ito kailangang gawin. Kung mayroon ka nang Sysco Network ID at nakapag-set up ka na ng 
password, wala ka nang kailangang gawin. Gayunpaman, dapat mong tiyaking na-set up mo rin ang 
SSPR. Magandang pagkakataong gawin ito ngayon dahil nag-e-expire ang mga Sysco password kada 
90 araw. Makakahanap ka ng mga tagubilin para sa pag-set up ng SSPR sa SyscoBenefits.com/SSPR.

T:  Bakit hinihiling sa aking i-review ang address ng bahay ko na nasa file sa Sysco?

S: Ang address ng bahay na naka-print sa iyong naka-personalize na brochure ay isang magandang 
indikasyon ng kung napapanahon ang iyong impormasyong nasa file sa Sysco. Kung hindi tama ang 
address ng bahay mo, ibig sabihin ay hindi makakarating sa iyo ang naka-personalize na impormasyon 
tulad ng mga benepisyo o impormasyong nauugnay sa buwis. Mag-log in sa Workday gamit ang iyong 
Network ID at password para tiyaking napapanahon ang iyong personal na impormasyon.

T:  Paano ko ire-reset ang aking pansamantalang password?

S: May mga tagubilin sa pagre-reset ng pansamantalang password na makikita sa 
SyscoBenefits.com/SSPR.

T:  Saan ako makakakita ng higit pang impormasyon tungkol sa mga password o SSPR o para humingi  
ng tulong?

S: Ang SyscoBenefits.com/SSPR ay may mga tulong sa trabaho, mga tagubilin sa login at higit pa. 
Puwede mo ring i-contact ang Sysco Service Desk sa 866-981-1190.

T:  Saan ako pupunta kung kailangan ko ng tulong sa aking password, sa pag-log in o pagrehistro  
sa SSPR?

S: I-contact ang Sysco Service Desk sa 866-981-1190. 
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