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Các câu hỏi thường gặp của hội viên
Hỏi:  Điều gì đang diễn ra?

Đáp: Sysco bảo đảm rằng mọi hội viên đều đã thiết lập ID mạng Sysco và mật khẩu và đã đăng 
ký tính năng Đặt lại mật khẩu tự phục vụ (SSPR), quy trình giúp dễ dàng thiết lập lại mật 
khẩu khi cần.

Hỏi:  Tại sao Sysco làm điều này bây giờ?

Đáp: Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, ID mạng được yêu cầu để truy cập phiếu lương khi 
Workday trở thành hệ thống bảng lương mới của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Do đó, điều quan 
trọng là bạn phải có ID mạng. 

Hỏi:  ID mạng Sysco là gì?

Đáp: ID mạng Sysco là ID đăng nhập dành riêng cho bạn và giúp đăng nhập vào các hệ thống 
chính của Sysco như Workday và các công cụ học tập trực tuyến.

Hỏi:  SSPR là gì?

Đáp: Sysco yêu cầu tất cả hội viên phải thiết lập lại mật khẩu của họ 90 ngày một lần như là 
biện pháp bảo mật. Tính năng Đặt lại mật khẩu tự phục vụ (SSPR) cho phép thiết lập lại 
mật khẩu mạng Sysco chỉ bằng một vài cú nhấp chuột nhanh chóng ngay từ kiosk, máy 
tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh mà không cần phải gọi đến Bộ 
phận hỗ trợ Sysco. 

Hỏi:  Việc đăng ký SSPR có phải là tùy chọn không?

Đáp: Bạn được yêu cầu đăng ký SSPR và thiết lập mật khẩu mạng của mình.

Hỏi:  Tôi có cần phải sử dụng số điện thoại di động và địa chỉ email cá nhân của mình để đăng ký 
SSPR không?

Đáp: Việc gửi thông tin cá nhân của bạn (số điện thoại di động và địa chỉ email) là cách tốt 
nhất để hoàn tất quá trình đăng ký SSPR và duy trì mật khẩu của bạn. Nếu không muốn 
gửi thông tin này, bạn có thể đặt câu hỏi bảo mật cá nhân để hoàn tất quy trình, nhưng 
bạn sẽ phải làm theo các bước đăng ký bổ sung và sẽ cần đăng ký SSPR bằng kiosk tại chi 
nhánh của bạn.

Hỏi:  UPN/tên người dùng là gì?

Đáp: Đây là mã nhận dạng đặc biệt khác với ID mạng của bạn và có thể được yêu cầu khi thiết 
lập SSPR hoặc thiết lập lại mật khẩu. Nó được định dạng giống như địa chỉ email (ví dụ: 
Batman123@Sysco.com) nhưng không hoạt động giống như địa chỉ email. Nó chỉ được sử 
dụng trong những trường hợp này như là mã nhận dạng bổ sung. Bạn sẽ chỉ sử dụng mã 
nhận dạng khi được yêu cầu nhập UPN hoặc tên người dùng của mình.
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Hỏi:  Tôi bị mất UPN/tên người dùng. Tôi có thể lấy lại bằng cách nào?

Đáp: Liên hệ Bộ phận hỗ trợ Sysco theo số 866-981-1190. Bạn sẽ cần có ID mạng của mình khi 
gọi điện đến.

Hỏi:  Tôi bị mất ID mạng. Tôi có thể lấy lại bằng cách nào?

Đáp: Bạn đã được cung cấp ID mạng của mình ở hai nơi:

 •    Brochure được cá nhân hóa, bao gồm thẻ huy hiệu có in ID mạng của bạn trên đó

 •    Email được cung cấp cho bạn, bao gồm ID mạng Sysco và mật khẩu tạm thời

 Nếu bạn bị thất lạc ID mạng, hãy trao đổi với HRBP tại địa phương, người có thể cung cấp 
ID đó cho bạn.  

Hỏi:  Tôi bị mất mật khẩu tạm thời của mình. Tôi có thể lấy lại bằng cách nào?

Đáp: Liên hệ Bộ phận hỗ trợ Sysco theo số 866-981-1190 để yêu cầu mật khẩu tạm thời mới. 
Bạn sẽ cần ID mạng để bắt đầu quy trình. Một khi mật khẩu tạm thời đã được tạo, đại diện 
của Bộ phận hỗ trợ sẽ cung cấp mật khẩu đó cho Quản lý của bạn hoặc HRBP. Sau đó 
Quản lý của bạn hoặc HRBP sẽ cung cấp cho bạn. 

Hỏi:  Tôi đã thiết lập ID mạng Sysco và mật khẩu. Tôi có cần phải thiết lập lại mật khẩu không? 

Đáp: Không, bạn không cần phải thiết lập lại. Nếu đã có ID mạng Sysco và đã thiết lập mật 
khẩu, bạn không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên, bạn phải bảo đảm rằng bạn đã thiết lập 
SSPR. Bây giờ là thời điểm tốt để thực hiện điều đó vì mật khẩu Sysco hết hạn 90 ngày một 
lần. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn thiết lập SSPR trên SyscoBenefits.com/SSPR.

Hỏi:  Tại sao tôi được yêu cầu xem lại địa chỉ nhà tôi ghi trong hệ thống của Sysco?

Đáp: Địa chỉ nhà được in trên brochure được cá nhân hóa là chỉ báo tốt cho biết liệu thông tin 
của bạn ghi trong hệ thống của Sysco có được cập nhật hay không. Nếu địa chỉ nhà bạn 
không đúng, nghĩa là bạn không thể nhận được thông tin được cá nhân hóa như lợi ích 
hoặc thông tin liên quan đến thuế. Đăng nhập vào Workday bằng ID mạng và mật khẩu để 
bảo đảm thông tin cá nhân của bạn được cập nhật.

Hỏi:  Tôi thiết lập mật khẩu tạm thời như thế nào?

Đáp: Có thể tìm thấy hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tạm thời tại SyscoBenefits.com/SSPR.

Hỏi:  Tôi có thể tìm thêm thông tin về mật khẩu hoặc SSPR hoặc nhận sự trợ giúp ở đâu?

Đáp: SyscoBenefits.com/SSPR có hỗ trợ  nghề nghiệp, hướng dẫn đăng nhập và hơn thế nữa. 
Bạn cũng có thể gọi Bộ phận hỗ trợ Sysco theo số 866-981-1190.

Hỏi:  Tôi nên đi đâu nếu tôi cần được hỗ trợ về mật khẩu, đăng nhập hoặc đăng ký SSPR?

Đáp: Liên hệ Bộ phận hỗ trợ Sysco theo số 866-981-1190. 
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