
Thực hiện ngay 
hôm nay!

Làm theo các bước trong 
brochure này để thiết lập ID 

mạng Sysco và mật khẩu.

Điều quan trọng là bạn cần biết ID mạng 
để duy trì kết nối và truy cập các hệ 
thống quan trọng với hoạt động của bạn 
tại Sysco. Đính kèm thẻ huy hiệu này vào 
kẹp huy hiệu hoặc dây đeo thẻ của bạn 
để dễ nhận diện.

ID mạng 
Sysco
ID mạng Sysco cho phép bạn 
truy cập vào nhiều hệ thống 
Sysco quan trọng như Workday. 
Để truy cập các hệ thống này, 
bạn cần thiết lập mật khẩu và 
cần có ID mạng Sysco. 

Sysco yêu cầu tất cả hội viên 
phải thiết lập lại mật khẩu của 
họ 90 ngày một lần. Tính năng 
Đặt lại mật khẩu tự phục vụ 
(SSPR) cho phép thiết lập lại 
mật khẩu 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. Xem hướng 
dẫn về cách thiết lập mật khẩu 
và SSPR ở mặt kia của brochure.



Quinyx   (Áp dụng đối với các hội viên Kho vận Canada và USBL) 

Quinyx đang được triển khai trong toàn tổ chức qua thời gian. Quinyx 
giúp dễ dàng truy cập và xem lịch biểu từ điện thoại thông minh, máy 
tính hoặc máy tính bảng hoặc từ kiosk tại Chi nhánh của bạn. Không 
còn kiểm tra bảng thông báo hoặc nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi vào 
đêm khuya. Bạn sẽ có thể xem lịch biểu của mình chỉ bằng một cú 
nhấp chuột. Đối với các câu hỏi về Quinyx hoặc tìm hiểu để biết khi nào 
Quinyx ra mắt tại địa phương của bạn, hãy trao đổi với Quản lý của bạn 
hoặc HRBP.

Workday   (Áp dụng đối với tất cả các hội viên tại Hoa Kỳ) 

Workday hoàn hảo đối với những hội viên thường xuyên di chuyển. Bạn 
có thể sử dụng Workday từ máy tính cá nhân (ở nhà hoặc từ kiosk ở 
công ty) hoặc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có ứng dụng 
Workday. Bạn sẽ sử dụng Workday để cập nhật thông tin liên hệ cá nhân 
của mình và quản lý một số chi tiết liên quan đến tiền lương, như là 
khoản tiền gửi trực tiếp của bạn. Hãy nhớ rằng không thể thực hiện một 
số giao dịch liên quan đến tiền lương từ ứng dụng trên di động; bạn phải 
đăng nhập từ máy tính. Truy cập SyscoWorkday.com và nhấp vào nút 
Join Workday (Tham gia Workday) màu cam, hoặc tải ứng dụng Workday.

Sysco To Go   (Áp dụng đối với tất cả hội viên) 

Với Sysco To Go, bạn có thể kết nối với các hội viên Sysco khác bằng 
cách tham gia vào các cộng đồng trực tuyến và tham gia đối thoại về các 
chủ đề mà bạn quan tâm. Thật tiện lợi—truy cập từ ứng dụng Sysco To 
Go hoặc trang web. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn tải xuống ứng dụng 
và truy cập Sysco To Go tại http://syscotogo.com/.

Thrive   (Áp dụng đối với tất cả hội viên) 

Chúng tôi rất mong bạn dùng thử Thrive, trải nghiệm học tập toàn cầu 
mới của chúng tôi! Rất dễ sử dụng và bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng 
theo sở thích và ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Hơn nữa, bạn có thể giao 
lưu với đồng nghiệp. Thích, chia sẻ hoặc ghim nội dung. Thrive được 
thiết kế để giúp các hội viên phát triển sự nghiệp của họ!

Địa chỉ của bạn có đúng không?
Bạn có để ý địa chỉ nhà của mình ghi trong brochure này không? 
Nếu địa chỉ 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 ngay hôm nay để bảo đảm 
rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn đều được cập nhật.

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


Là hội viên Sysco, bạn có rất nhiều thứ phải giải quyết (hoặc nhiều hàng 
hóa chứa trên pallet hoặc trong xe tải của bạn). Chúng tôi giúp bạn dễ 
dàng truy cập và duy trì kết nối với các công cụ và tài nguyên của Sysco. 
Một số công cụ và tài nguyên này cung cấp cho bạn thông tin tuyệt vời 
để luôn cập nhật về tình hình trong công ty, trong khi những công cụ 
khác cần thiết để bạn thực hiện công việc của mình. Và quan trọng nhất, 
bạn sẽ sử dụng ID mạng Sysco để truy cập phiếu lương của mình.

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

BBNHGEN

http://SyscoBenefits.com/SSPR


Môi trường số hóa của chúng tôi
Trong xe tải và kho hàng, chúng tôi sử dụng các thiết bị cầm 
tay để hoàn thành công việc của mình. Đối tác giao hàng sử 
dụng GPS để chuyển từ khách hàng này sang khách hàng 
khác. Khách hàng đặt hàng và xem lại hóa đơn trực tuyến. 
Khi xe tải, kho hàng và công cụ khách hàng của chúng tôi 
trở nên số hóa hơn, chúng tôi giúp bạn dễ dàng truy cập các 
công cụ và tài nguyên quan trọng của Sysco từ máy tính xách 
tay, máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.  

ID mạng Sysco thúc đẩy các hệ thống Sysco chính giúp bạn 
được thanh toán, cập nhật thông tin liên hệ và xem lịch biểu 
của bạn. Khi bạn thiết lập tính năng Đặt lại mật khẩu tự phục 
vụ (SSPR), việc thiết lập lại mật khẩu của bạn rất dễ dàng, vì 
vậy bạn có thể giữ kết nối, nhận thông tin bạn cần và thực 
hiện hành động khi cần.

Có thắc mắc? Cần trợ giúp?
Nếu bạn cần trợ giúp về  
mật khẩu của mình hoặc ID 
mạng Sysco, liên hệ Bộ  
phận hỗ trợ Sysco theo số 
1-866-981-1190. Bạn có thể tìm 
thấy các tài nguyên khác trên 
SyscoBenefits.com/SSPR.

http://SyscoBenefits.com/SSPR


UPN / Tên người dùng của bạn
Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu và cần thiết lập lại mật khẩu hoặc 
nếu bạn bị khóa tài khoản, bạn sẽ sử dụng UPN / Tên người dùng 
của bạn để truy cập vào tài khoản của mình. Thông tin này được in 
trên thẻ của bạn để dễ dàng nhận diện. 

Phần 1: Thiết lập lại mật khẩu tạm thời của bạn
Giám sát hoặc Quản lý của bạn đã trao cho bạn thư chứa hai thông tin 
bạn cần để thiết lập lại mật khẩu:

 • ID mạng Sysco
 • Mật khẩu tạm thời của bạn, mà bạn sẽ chỉ sử dụng để đăng nhập 

lần đầu tiên để thiết lập mật khẩu mới
Bạn có thể bắt đầu với thông tin này. Hoàn thành tất cả các bước cho 
Phần 1 và Phần 2 sẽ mất khoảng 20 phút, vì vậy hãy dành một chút thời 
gian. Làm theo các bước sau để thiết lập mật khẩu của bạn và có quyền 
truy cập vào các hệ thống Sysco quan trọng. 
1. Truy cập Sysco.workspaceoneaccess.com hoặc quét mã QR bên 

dưới từ điện thoại thông minh của bạn.
2. Nhập ID mạng Sysco và sau đó nhấp vào 

Next (Kế tiếp).
3. Trên màn hình kế tiếp, hãy nhập mật 

khẩu tạm thời (từ thư được cung cấp cho 
bạn cùng với brochure này) trong trường 
Password (Mật khẩu). 

4. Nhập lại mật khẩu tạm thời của bạn vào 
trường Old Password (Mật khẩu cũ) và sau 
đó nhấp Sign in (Đăng nhập). Sau đó, bạn sẽ 
không còn sử dụng mật khẩu tạm thời của 
mình nữa.

5. Trong trường New Password (Mật khẩu mới), 
nhập mật khẩu mới:
• Mật khẩu phải có tối thiểu mười ký tự và chứa ít nhất ba trong 

số các mục sau: chữ hoa, chữ thường, số và một trong các ký tự 
đặc biệt này: @, %, $ hoặc _.

• Bạn không thể sử dụng bất kỳ ký tự đặc biệt nào khác.
• Mật khẩu mới không được là một trong sáu mật khẩu trước đó 

của bạn.
6. Nhập lại mật khẩu mới trong trường Re-type Password (Nhập lại mật 

khẩu).
7. Nhấp Sign-in (Đăng nhập) để thay đổi mật khẩu. Đóng cửa sổ trình 

duyệt một khi mật khẩu của bạn đã được thay đổi. 

Quét mã QR 
này để hoàn tất 
Phần 1 từ điện 

thoại thông 
minh của bạn.

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


Hiện tại bạn đã được kết nối
Khi bạn đã hoàn tất Phần 1 (thiết lập lại mật khẩu) và Phần 2 (đăng 
ký SSPR), bạn đã được kết nối! Giờ đây, bạn có thể bắt đầu truy cập 
và sử dụng các công cụ nhanh chóng và tiện lợi mà Sysco có để giúp 
bạn hoàn thành công việc dễ dàng hơn, cập nhật tin tức về Sysco và 
quản lý tiền lương của bạn.

Phần 2: Đăng ký SSPR
Mỗi khi thiết lập lại mật khẩu, bạn sẽ được yêu 
cầu xác thực bạn là ai để việc thiết lập lại mật 
khẩu có thể diễn ra một cách bảo mật. Việc thiết 
lập danh tính của bạn để thiết lập lại mật khẩu 
yêu cầu bạn phải đăng ký SSPR. 
1. Truy cập Sysco Password Manager tại 

https://passwordreset.sysco.com.
2. Chọn tùy chọn Registration (Đăng ký).
3. Bạn có thể được yêu cầu làm theo các bước 

bổ sung sau đây:
• Nếu bạn được yêu cầu nhập email của mình, hãy nhập ID mạng 

Sysco có thêm @sysco.com. Bạn không thể nhập ID mạng Sysco 
hoặc nhập địa chỉ email khác. Ví dụ nhập Batman123@sysco.com  
nếu ID mạng Sysco là Batman123. 

• Nếu bạn được yêu cầu cung cấp ID người dùng, nhập ID mạng 
Sysco không có @Sysco.

• Nếu bạn được yêu cầu nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu mới 
mà bạn đã thiết lập trong Phần 1. 

 Nếu bạn không được yêu cầu thực hiện các bước bổ sung này, bạn 
sẽ được đưa thẳng đến #4.

4. Bạn sẽ được đưa đến trang ghi là  Security Info (Thông tin bảo mật) 
Nhấp vào +Add Method (Thêm phương pháp).

5. Từ menu thả xuống, chọn phương pháp bạn muốn sử dụng khi cần 
thiết lập lại mật khẩu. 
• Ưu tiên: Sử dụng phương pháp điện thoại vì phương pháp này 

dễ nhất. Mã sẽ được gửi đến điện thoại thông minh của bạn và 
bạn sẽ nhập mã này để thiết lập lại mật khẩu.

• Nếu bạn chọn tùy chọn "câu hỏi bảo mật", bạn sẽ phải làm theo 
các bước bổ sung và sẽ cần đăng ký SSPR bằng kiosk tại chi 
nhánh của bạn.

6. Làm theo hướng dẫn để thiết lập phương pháp của bạn.

Quét mã QR 
này để biết 

thêm thông tin 
về SSPR.

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

