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Hỗ trợ công việc của hội viên 

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 
GHI CHÚ:  WORKDAY ĐANG LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÔNG CỤ, VÌ VẬY TÍNH NĂNG HỖ TRỢ CÔNG 

VIỆC CÓ THỂ KHÔNG PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ BẠN THẤY TRONG WORKDAY. 
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CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

Để cài đặt Workday trên thiết bị Android của bạn: 

1. Từ thiết bị của bạn, điều hướng đến Cửa hàng Google Play. 
2. Nhấn vào Search (Tìm kiếm) và nhập Workday. 
3. Chọn ứng dụng Workday, sau đó nhấn Install (Cài đặt). 
4. Nhấn Open (Mở) để khởi chạy ứng dụng. 
5. Nhấn vào Log In (Đăng nhập). 
6. Nhập sysco, khi được hỏi ID tổ chức của bạn.  
7. Nhập địa chỉ email công ty của bạn nếu được nhắc nhập địa chỉ email. (Nếu bạn không có địa chỉ 

email công ty, hãy nhập networkid@sysco.com. Nếu xảy ra lỗi, nhấp vào Next (Tiếp theo.)) 
8. Nhập ID mạng Sysco và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn Sign in (Đăng nhập).  

Để cài đặt Workday trên iPad hoặc iPhone: 

1. Từ thiết bị của bạn, điều hướng đến Cửa hàng ứng dụng. 
2. Nhập Workday vào trường tìm kiếm và chọn ứng dụng Workday từ kết quả tìm kiếm. 
3. Nhấn Get and Install (Lấy và Cài đặt). 
4. Nhấn Open (Mở) sau khi đã tải xuống ứng dụng. 
5. Nhập sysco, khi được hỏi ID tổ chức của bạn. 
6. Nhập địa chỉ email công ty của bạn nếu được nhắc nhập địa chỉ email. (Nếu bạn không có địa chỉ email công ty, hãy nhập 

networkid@sysco.com. Nếu xảy ra lỗi, nhấp vào Next (Tiếp theo.)) 
7. Nhập ID mạng Sysco và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn Sign in (Đăng nhập). 

GHI CHÚ:  

Nhập sysco khi được hỏi tên người sử dụng lao động của bạn, ngay cả khi người sử dụng lao động sử dụng tên khác (như là Freshpoint hoặc 
Buckhead Meats). 

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Sysco nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập. Gửi email đến customer.support@corp.sysco.com hoặc gọi 281-584-1190. 
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KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG WORKDAY 
HỘI VIÊN CÓ THỂ: 
• Xem: 

- Hồ sơ công việc (tất cả các chi tiết công việc như Vị trí, Chức 
danh, Loại thời gian)  

- Lịch sử Quản lý 
- Chuỗi quản lý 
- Bồi thường 
- Lịch sử thay đổi tiền lương 
- Phiếu lương  
- Lịch sử nhân viên 

• Thay đổi dữ liệu cá nhân của họ: 

- Thông tin liên hệ tại nhà 
- Hình ảnh cá nhân 
- Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 
- Tên pháp lý và tên ưu tiên  
- Tình trạng nhân viên kỳ cựu 

• Xem tất cả Sơ đồ tổ chức/Hội viên trong Sysco 

• Hoàn thành một số Bước hướng dẫn bắt đầu (không bao gồm Lựa 
chọn thuế Liên bang, Lựa chọn thanh toán, Chính sách) 

• Xem Hộp thư đến/Lưu trữ và Thông báo 

• Yêu cầu thời gian nghỉ (chỉ dành cho hội viên được trả lương) 

• Sắp xếp lại Worklets/Ứng dụng 

GHI CHÚ: Văn bản trợ giúp, bình luận, Lựa chọn thuế liên bang, 
Lựa chọn thanh toán, Chính sách và một số chức năng khác 
(nghĩa là Mục ưa thích) không có sẵn trong ứng dụng dành cho 
thiết bị di động. 

QUẢN LÝ CÓ THỂ: 
• Thực hiện mọi thứ mà hội viên có thể thực hiện 

• Xem thông tin này cho cấp dưới trực tiếp của họ: 

- Hồ sơ công việc 

- Thông tin liên hệ 

- Vị trí 

- Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 

- Thời gian nghỉ còn lại 

- Lịch sử bồi thường 

- Lịch sử công việc 

- Chuỗi quản lý 

• Phê duyệt/Từ chối thời gian nghỉ (Bình luận không hiển thị) 

• Xem trang tổng quan bổ sung 

• Phê duyệt các mục trong Hộp thư đến (Quy trình nghiệp vụ) 

• Bắt đầu các Quy trình nghiệp vụ hoặc Hành động: 

- Chấm dứt 

- Thay đổi công việc 

- Thay đổi bồi thường 

- Tạo vị trí 

GHI CHÚ: Nhấp vào biểu tượng My Team Management 
(Quản lý nhóm của tôi) trên trang chủ để bắt đầu quy trình 
nghiệp vụ hoặc nhiệm vụ. 

 


