
  

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 

QUẢN LÝ TIỀN GỬI TRỰC TIẾP 

GHI CHÚ:  WORKDAY ĐANG LIỆN TỤC CẬP NHẬT CÔNG CỤ, VÌ VẬY TÍNH NĂNG HỖ TRỢ CÔNG 
VIỆC NÀY CÓ THỂ KHÔNG PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ BẠN THẤY TRONG WORKDAY. 

 



Quản lý tiền gửi trực tiếp 

GHI CHÚ Bạn phải thêm tài khoản ngân hàng trước khi cố 
gắng bật chức năng gửi tiền trực tiếp. 

THIẾT LẬP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

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

 

2. Trong hộp Actions (Hành động), nhấp vào Payment Elections  
(Lựa chọn  thanh toán). 

 

3. Add (Thêm), Remove (Xóa), Edit (Chỉnh sửa) hoặc View (Xem) lựa 
chọn thanh toán hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể cập nhật cách bạn 
nhận các khoản thanh toán chi phí, ví dụ: tiền gửi trực tiếp so với séc.  

 

4. Để thêm tài khoản ngân hàng mới, hãy chọn biểu tượng Add 
(Thêm) có thể tìm thấy trong phần Accounts (Tài khoản).  

 

5. Nhập Account Information (Thông tin Tài khoản) của bạn, 
theo hướng dẫn tìm trên hình ảnh tấm séc. Nhấp vào OK khi 
hoàn tất. 

 



Quản lý tiền gửi trực tiếp 

 

THÊM/CHỈNH SỬA LỰA CHỌN THANH TOÁN 

1. Để cập nhật các lựa chọn thanh toán hiện tại của bạn (ví dụ: để chia 
khoản thanh toán giữa các tài khoản hoặc chọn nhận séc giấy), nhấp 
vào Edit (Chỉnh sửa) trong phần Payment Elections (Lựa chọn 
thanh toán).  

 

2. Nhấp vào biểu tượng Add (Thêm) để thêm dòng tài khoản ngân hàng 
mới. Chọn Payment Type (Hình thức Thanh toán) (Séc hoặc Tiền 
gửi trực tiếp) mà bạn muốn nhận các khoản thanh toán vào tài khoản 
đó. Chọn Account (Tài khoản) bạn muốn chuyển thanh toán đến.  
 
Chọn số tiền và cách bạn muốn chia nhỏ các khoản thanh toán (Số 
dư / Số tiền / Phần trăm). Xem lại các lựa chọn của bạn và nhấp vào 
OK. 

 

 

 

GHI CHÚ 
Bạn chỉ được thêm và duy trì 6 lựa chọn thanh toán khác nhau. Nếu bạn có nhiều hơn một sự lựa chọn, vui lòng đặt (các) số tiền cụ thể 
trước, sau đó đặt số dư. Các thay đổi đối với sự lựa chọn thanh toán sẽ mất hai kỳ lương để xử lý. Trước thời điểm đó, các khoản thanh 
toán của bạn có thể tiếp tục được chuyển đến sự lựa chọn hiện tại/trước đó của bạn. 


