
  

TE: Puwede mong palitan ang iyong larawan anumang oras sa pamamagitan ng pag-type ng Change My Photo (Palitan ang Aking Larawan) sa search bar. 

  

  

 

 

 
 

Tulong sa Trabaho para sa Associate 

PAMAMAHALA SA 
DIREKTANG DEPOSITO 

TANDAAN:  PATULOY NA INA-UPDATE NG WORKDAY ANG KANILANG  
MGA TOOL, KAYA POSIBLENG HINDI IPINAPAKITA SA JOB AID 

NA ITO ANG EKSAKTONG NAKIKITA MO SA WORKDAY. 



Pamamahala sa Direktang Deposito 

TANDAAN Dapat kang magdagdag ng bank account bago mo 
subukang i-enable ang direktang deposito. 

PAG-SET UP NG BANK ACCOUNT 

1. I-click ang icon na Pay (Sweldo) sa home screen. 

 

2. Sa box na Actions (Mga Aksyon), i-click ang Payment Elections 
(Mga Seleksyon sa Pagbabayad). 

 

3. Add (Magdagdag), Remove (Mag-alis), Edit (Mag-edit), o View 
(Tumingin) ng iyong mga kasalukuyang seleksyon sa pagbabayad. 
Puwede mo ring i-update ang paraan kung paano mo natatanggap 
ang mga payout para sa nagastos, hal., direktang deposito vs tseke.  

 

4. Para magdagdag ng bagong bank account, piliin ang icon  
na Add (Magdagdag) na makikita sa ilalim ng seksyong 
Accounts (Mga Account).  

 

5. Ilagay ang iyong Account Information (Impormasyon ng 
Account), nang sinusunod ang patnubay na makikita sa 
larawan ng tseke. Kapag kumpleto na, i-click ang OK (OK). 

 



Pamamahala sa Direktang Deposito 

 

PAGDARAGDAG/PAG-EDIT NG MGA SELEKSYON SA PAGBABAYAD 

1. Para i-update ang iyong mga kasalukuyang seleksyon sa pagbabayad 
(hal., hatiin ang mga bayad sa mga account o piliing makatanggap ng 
papel na tseke), i-click ang Edit (I-edit) sa ilalim ng seksyong 
Payment Elections (Mga Seleksyon sa Pagbabayad).  

 

2. I-click ang icon na Add (Magdagdag) para magdagdag ng bagong 
linya ng bank account. Piliin ang Payment Type (Uri ng Pagbabayad) 
(Check o Direct Deposit) (Tseke o Direktang Deposito) kung saan mo 
gustong matanggap ang mga bayad sa account na iyon. Piliin ang 
Account (Account) kung saan mo gustong ipadala ang mga bayad.  
 
Piliin ang halaga at kung paano mo gustong hatiin ang mga bayad 
(Balance / Amount / Percent) (Balanse / Halaga / Porsyento).  
Suriin ang iyong mga pinili at i-click ang OK (OK). 

 

 

 

TANDAAN 
Pinapayagan ka lang na magdagdag at magpanatili ng 6 na magkakaibang seleksyon sa pagbabayad. Kung mayroon kang mahigit sa 
isang seleksyon, pakilagay muna ang (mga) partikular na halaga, at pagkatapos, ang balanse. Aabutin nang hanggang dalawang pay 
period bago maiproseso ang mga pagbabago sa mga seleksyon sa pagbabayad. Bago ang panahong iyon, posibleng patuloy na ipadala 
ang mga bayad sa iyo sa iyong mga kasalukuyang/dating seleksyon. 


