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Mga Tagubilin ng Sysco para  
sa Pag-reset ng Password at SSPR

Pansamantalang Password sa Sysco:
 • Kung nawala mo ang iyong pansamantalang password, posibleng maibigay ito ng HRBP sa iyo.

 • Kung hindi ito maibibigay ng HRBP sa iyo, tumawag sa Sysco Service Desk sa 866-981-1190. 

Para I-reset Ang Iyong Pansamantalang Password:
1. Pumunta sa Sysco.workspaceoneaccess.com.

2. Ilagay ang iyong Sysco Network ID, pagkatapos ay i-click ang Next (Susunod).

3. Sa susunod na screen, ilagay ang iyong pansamantalang password sa field ng Password. 

4. Ilagay ulit ang iyong pansamantalang password sa field ng Old Password (Lumang Password), 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: @, %, $ o _. 

 • 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 Ma-set Up Ang Sariling Pagre-reset ng Password (Self-Service Password Reset o SSPR):
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 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. 

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, pumunta sa SyscoBenefits.com/SSPR o tawagan ang Sysco Service Desk  
sa 866-981-1190.

Sysco Network ID:  __________________________________________________  

Sysco UPN/Username:   ______________________________________________

http://Sysco.workspaceoneaccess.com
https://passwordreset.sysco.com
http://SyscoBenefits.com/sspr

