
  

TE: Bạn có thể thay đổi ảnh của mình mọi lúc bằng cách nhập Change My Photo (Thay đổi ảnh của tôi) vào thanh tìm kiếm. 

  

  

 

 

 
 

Hỗ trợ công việc của hội viên 

XEM VÀ IN PHIẾU LƯƠNG 

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. 

 



Xem và in phiếu lương 
XEM VÀ IN PHIẾU LƯƠNG CỦA BẠN 
 
1. Nhấp vào biểu tượng Pay (Tiền lương) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp View (Xem), bấm Payslip (Phiếu lương). 

 

3. Nhấp vào Print (In) để xem phiếu lương riêng lẻ dưới dạng 
PDF hoặc để in một bản. 

GHI CHÚ 

Phiếu lương được thanh toán trước ngày 1 tháng 4 năm 
2022 sẽ tiếp tục có trên ADP, trong khi các phiếu lương 
được thanh toán sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 sẽ được 
truy cập qua Workday.  

Ngoài ra, các khoản thanh toán bổ sung sẽ không còn 
xuất hiện trên phiếu lương riêng (ví dụ: thanh toán tiền 
thưởng). 

 

4. Bạn có tùy chọn để chọn và in nhiều phiếu lương. Nhấp vào Print 
Multiple Payslips (In nhiều phiếu lương) để truy cập tính năng 
này.  

 

5. Nhấp vào biểu tượng Calendar (Lịch) để chọn phạm vi ngày của 
phiếu lương bạn muốn in. Chọn cả hai mục Payment From Date 
(Thanh toán từ ngày) và Payment To Date (Thanh toán đến 
ngày).  

 

6. Nhấp vào OK.  

 

 

 



Xem và in phiếu lương 

 

THAY ĐỔI LỰA CHỌN IN PHIẾU LƯƠNG 

1. Nhấp vào biểu tượng Pay (Tiền lương) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp View (Xem), bấm Payslip (Phiếu lương). 

 

3. Nhấp vào nút Change Payslip Printing Election (Thay đổi 
lựa chọn in phiếu lương) để thay đổi tình trạng cung cấp 
không sử dụng giấy. 

 

4. Xác nhận thông tin Name (Tên) và Company (Công ty) của bạn. 
Nhấp vào OK. 

 
 

5. Chọn New Payslip Printing Election (Lựa chọn in phiếu lương 
mới) mong muốn.       

 
6. Nhấp vào OK. 

 


