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Mga Tagubilin sa Sariling Pagre-reset 
ng Password (Self-Service Password 
Reset Instructions o SSPR)

Sa bawat pagkakataong nire-reset mo ang iyong password, hihilingin sa iyong i-validate kung sino ka para secure 
na ma-reset ang iyong 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 iyong password na na-set up mo na.

 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.

Kung kailangan mo ng tulong, i-scan ang QR code, pumunta  
sa SyscoBenefits.com/SSPR o tawagan ang Sysco Service Desk  
sa 866-981-1190.

https://passwordreset.sysco.com
https://www.syscobenefits.com/sspr

