
Kumilos Ngayon!
Sundin ang mga hakbang 

sa brochure na ito para 
ma-set up ang iyong Sysco 

Network ID at password.

Ang pag-alam sa iyong Network ID ay 
isang mahalagang bahagi ng pananatiling 
konektado at pag-access sa mga system na 
mahalaga sa iyong buhay sa Sysco. Ikabit 
ang badge card na ito sa iyong badge clip o 
lanyard para sa madaling pagsangguni.

Ang Iyong Sysco 
Network ID
Ang iyong Sysco Network ID ay 
nagbibigay-daan sa iyong ma-access ang 
maraming mahahalagang Sysco system 
tulad ng Workday. Para ma-access ang 
mga system na ito, kailangan mong 
mag-set up ng password, at kailangan 
mo ang iyong Sysco Network ID para 
magawa iyon. 

Kailangan ng Sysco na i-reset ng lahat ng 
associate ang mga password ng mga ito 
kada 90 araw. Ang Sariling Pagre-reset 
ng Password (Self-Service Password 
Reset o SSPR) ay nagbibigay-daan sa 
iyong i-reset ang iyong password gamit 
lang ang ilang mabilis na pag-click 
gamit ang isang kiosk, desktop, tablet o 
smartphone nang hindi kinakailangang 
tawagan ang Service Desk. Tingnan ang 
mga tagubilin sa kung paano i-set up 
ang iyong password at SSPR sa likod ng 
brochure.



Quinyx   (Nalalapat sa mga USBL at Warehouse at Transportation associate sa Canada) 

Sinisimulan nang gamitin ang Quinyx sa buong organisasyon. Pinapadali ng 
Quinyx na i-access at tingnan ang iyong iskedyul gamit ang iyong smartphone, 
computer o tablet o gamit ang isang kiosk sa iyong Site. Hindi na kailangang 
mag-check ng mga bulletin board o tumanggap ng mga text o tawag nang 
madaling araw. Sa isang click lang, matitingnan mo ang iyong iskedyul. Para sa 
mga tanong tungkol sa Quinyx o para malaman kung kailan ito darating sa iyong 
lokasyon, makipag-usap sa iyong manager o HRBP.

Workday   (Nalalapat sa lahat ng associate sa U.S.) 

Ang Workday ay perpekto para sa mga associate na palaging on the move. 
Pwede mo itong gamitin sa iyong computer (sa bahay o sa isang kiosk sa 
trabaho) o sa isang smartphone o tablet gamit ang Workday app. Magagamit 
mo ang Workday para ma-update ang iyong personal na impormasyon para 
sa pakikipag-ugnayan at mamahala ng ilang detalyeng nauugnay sa suweldo, 
gaya ng iyong direct deposit. Pakitandaang hindi puwedeng gawin ang ilang 
transaksyong nauugnay sa suweldo gamit ang mobile app; kailangan mong 
mag-log in sa isang computer. Pumunta sa SyscoWorkday.com at i-click ang 
orange na button na Join Workday (Sumali sa Workday), o i-download ang 
Workday app.

Sysco To Go   (Nalalapat sa lahat ng associate) 

Gamit ang Sysco To Go, puwede kang makipag-ugnayan sa ibang mga Sysco 
associate sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga online na komunidad at 
pagsali sa mga usapan tungkol sa mga paksang kinaiinteresan mo. Kumbinyente 
ito—i-access ito sa Sysco To Go app o sa web. Maaari kang makakita ng 
mga tagubilin para sa pag-download sa app at pag-access sa Sysco To Go sa 
http://syscotogo.com/.

Thrive   (Nalalapat sa lahat ng associate) 

Hindi kami makapaghintay na masubukan mo ang Thrive, ang bago nating 
pandaigdigang learning experience! Madali itong gamitin, puwede mo itong 
i-customize ayon sa iyong mga interes at sariling wika. Gayundin, puwede kang 
maging social kasama ang mga kasamahan mo. Mag-like, mag-share o mag-
pin ng content. Dinisenyo ang Thrive para bigyang-daan ang mga associate na 
paunlarin ang kanilang mga karera!

Tama Ba Ang Iyong Address?
Napansin mo ba ang address ng bahay mong nasa file sa brochure 
na ito? Kung hindi ito tama, 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 ngayon para 
tiyaking napapanahon ang lahat ng iyong personal na impormasyon.

http://SyscoWorkday.com
http://syscotogo.com/


Bilang isang Sysco associate, marami kang kailangang gawin (o nakakarga sa 
iyong mga pallet o sa iyong truck). Pinapadali namin para sa iyo na manatiling 
konektado sa mga tool at resource ng Sysco. Ang ilan sa mga tool at resource 
na ito ay nagbibigay sa iyo ng magandang impormasyon para manatiling 
nakakaalam tungkol sa mga bagay na nangyayari sa kumpanya, habang 
ang iba naman ay kakailanganin para magawa mo ang iyong trabaho. At 
pinakamahalaga, gagamitin mo ang iyong Sysco Network ID para ma-access ang 
iyong pay stub.

¿Hablas español? Vaya a SyscoBenefits.com/SSPR instrucciones en español.

BBNHGEN

http://SyscoBenefits.com/SSPR


Ang Ating Digital Landscape
Sa ating mga truck at warehouse, gumagamit tayo ng mga handheld 
device para magawa ang trabaho natin. Ang mga Delivery Partner 
ay gumagamit ng GPS para makarating sa mga customer. Ang mga 
customer ay nag-o-order at nagre-review ng mga invoice online.  
Habang nagiging mas digital ang ating mga truck, warehouse at 
customer tool, pinapadali namin para sa iyo na mag-access ng 
mahahalagang tool at resource ng Sysco gamit ang isang laptop,  
desktop computer o mobile device.  

Ang iyong Sysco Network ID ay nagpapatakbo ng mahahalagang 
Sysco system na nakakatulong sa iyong mabayaran, mag-update ng 
impormasyon para sa pakikipag-ugnayan at matingnan ang iyong 
iskedyul. Kapag sine-set up mo ang Sariling Pagre-reset ng Password 
(Self-Service Password Reset o SSPR), magiging madali ang pag-reset sa 
iyong password, para manatili kang konektado, para makuha mo ang 
impormasyong kailangan mo at para makakilos ka kapag kinakailangan.

May Mga Tanong?  
Kailangan Mo Ng Tulong?
Kung kailangan mo ng tulong sa  
iyong password o Sysco Network 
ID, i-contact ang Sysco Service Desk 
sa 1-866-981-1190. Puwede kang 
makahanap ng mga karagdagang 
resource sa SyscoBenefits.com/SSPR.

http://SyscoBenefits.com/SSPR


Ang Iyong UPN / Username
Kung hindi mo maalala ang iyong password at kailangan mo itong i-reset 
o kung mala-lock out ka sa iyong account, gagamitin mo ang iyong UPN / 
Username para ma-access ang iyong account. Naka-print ito sa iyong badge 
para sa madaling sanggunian. 

Bahagi 1: I-reset Ang Iyong Pansamantalang Password
Binigyan ka ng iyong supervisor o manager ng isang liham na may dalawang 
piraso ng impormasyong kailangan mo para ma-reset ang iyong password:

 • Ang Iyong Sysco Network ID
 • Ang iyong pansamantalang password, na gagamitin mo lang sa unang 

pagkakataong mag-log in para ma-set up ang iyong bagong password
Gamit ang impormasyong ito, puwede kang magsimula. Ang pagkumpleto 
sa lahat ng hakbang para sa Bahagi 1 at Bahagi 2 ay magtatagal nang nasa 20 
minuto, kaya maglaan ng kaunting oras. Sundin ang mga hakbang na ito para 
ma-set up ang iyong password at makakuha ng access sa mahahalagang system 
ng Sysco. 
1. Pumunta sa Sysco.workspaceoneaccess.com o i-scan ang QR code sa 

ibaba gamit ang iyong smartphone.
2. Ilagay ang iyong Sysco Network ID at pagkatapos 

ay i-click ang Next (Susunod).
3. Sa susunod na screen, ilagay ang iyong 

pansamantalang password (na mula sa liham na 
kasama ng brochure na ito) sa field ng Password. 

4. Ilagay ulit ang iyong pansamantalang password 
sa field ng Old Password (Lumang Password) at 
pagkatapos ay i-click ang Sign in (Mag-sign in). 
Pagkatapos nito, hindi mo na gagamitin ang 
iyong paggamit ng iyong pansamantalang 
password.

5. Sa field ng New Password (Bagong Password), 
maglagay ng bagong password:
 ▪ Ang mga password ay dapat na minimum na sampung character at 

naglalaman ng kahit tatlo sa sumusunod: isang malaking titik, isang 
maliit na titik, isang numero at isa sa mga espesyal na character na ito: 
@, %, $ or _.

 ▪ Puwede kang gumamit ng iba pang mga espesyal na character.
 ▪ Ang mga bagong password ay hindi puwedeng kapareho ng isa sa 

anim mong nakaraang password.
6. Ilagay ulit ang iyong bagong password sa field ng Re-type Password (I-type 

Ulit Ang Password).
7. I-click ang Sign-in (Mag-sign in) para palitan ang iyong password. Kapag 

napalitan na ang iyong password, isara ang browser window.

Para makumpleto 
ang Bahagi 1 sa iyong 

smartphone, i-scan 
ang QR code na ito.

http://Sysco.workspaceoneaccess.com
http://Sysco.workspaceoneaccess.com


Konektado Ka Na
Kapag nakumpleto mo na ang Bahagi 1 (pag-reset sa iyong password) at Bahagi 
2 (pagrehistro para sa SSPR), konektado ka na! Puwede mo na ngayong simulang 
i-access at gamitin ang mabibilis at kumbinyenteng tool na mayroon ang Sysco 
para mapadali para sa iyong matapos ang iyong trabaho, manatiling nakakaalam 
sa balita sa Sysco at pamahalan ang iyong suweldo.

Bahagi 2: Magrehistro para sa SSPR
Sa bawat pagkakataong i-reset mo ang iyong password, 
hihilingin sa iyong i-validate kung sino ka para secure 
na ma-reset ang password. Kinakailangan mong 
magrehistro para sa SSPR para sa pagtataguyod sa 
iyong pagkakakilanlan para sa mga pag-reset ng 
password. 
1. Pumunta sa Sysco Password Manager sa 

https://passwordreset.sysco.com.
2. Piliin ang opsyong Registration (Pagrerehistro).
3. Puwede kang hilinging sumunod sa ilang 

karagdagang hakbang:
 ▪ Kung hihilingin sa iyong ilagay ang iyong email, ilagay ang iyong Sysco 

Network ID  nang may kasamang @sysco.com. Hindi mo puwedeng 
ilagay ang iyong Sysco Network ID o ilagay ang ibang email address. 
Halimbawa, kung ang iyong Sysco Network ID ay Batman123, ilagay ang 
Batman123@sysco.com. 

 ▪ Kung hihilingin sa iyo ang iyong User ID, ilagay ang iyong Sysco Network 
ID nang walang @Sysco.

 ▪ Kung hihilingin sa iyong ilagay ang iyong password, ilagay ang bagong 
password na na-set up mo sa Bahagi 1. 

 Kung hindi hihilingin sa iyong gawin ang mga karagdagang hakbang na ito, 
direkta kang dadalhin sa #4.

4. Dadalhin ka sa isang page na nagsasabing Security Info (Impormasyong 
Panseguridad). Mag-click sa +Add Method (+Magdagdag ng Paraan).

5. Sa drop-down, piliin ang paraang gusto mong gamitin sa tuwing kailangan 
mong i-reset ang iyong password. 
 ▪ Mas gusto: Gamitin ang paraan sa telepono dahil ito ang pinakamadali. 

Magpapadala ng code sa iyong smartphone, at ilalagay mo ang code na 
ito para ma-reset ang iyong password.

 ▪ Kung pipiliin mo ang opsyong “security questions (mga tanong na 
panseguridad)”, kakailanganin mong sundin ang mga karagdagang 
hakbang at kakailanganin mong mag-enroll para sa SSPR gamit ang 
isang kiosk sa iyong site.

6. Sundin ang mga tagubilin para ma-set ang iyong paraan.

Para sa karagdagang 
impormasyon tungkol 
sa SSPR, i-scan ang QR 

code na ito.

https://passwordreset.sysco.com
https://passwordreset.sysco.com

