HR Direct walkthrough ‐ Vietnamese

In bảng lương từ HR Direct
Bước 1: Truy cập HR Direct



Trong thanh địa chỉ của trình duyệt internet, gõ
https://www.umass.edu/humres/hr‐direct, và nhấn Enter.
Nhấp vào ‘Log into HR Direct’ như hình dưới, nhập NetID và mật khẩu vào hộp thoại
đăng nhập trên web, và nhấn Enter.

Bước 2: Xem Bảng lương


Nhấp vào ‘Pay’. Danh sách các khoảng lương được nhận sẽ hiện ra theo thứ tự ngày trả.
Nhấp vào bảng lương mà bạn muốn in. Bảng lương mà bạn chon sẽ hiện lên



Trong trình duyệt Chrome hoặc FireFox: Ở phía trên bên phải của trang hiển thị Bảng
lương, sẽ có nút hình máy in‐bấm vào nút này để in. Nếu bạn không nhìn thấy nút này,
bạn phải di chuyển con trỏ chuột của mình lên đầu trang để các nút công cụ hiện ra để
sử dụng



Trong trình duyệt Internet Explorer: Ở phía trên bên trái của trang chọn 'File', và sau đó
chọn 'Print'

Step 3: In Bảng lương


Sau khi nhấp vào nút in, một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Đây là cửa sổ in. Nhấp vào
'Print' và lấy Bảng lương của bạn từ máy in bên cạnh kiosk.
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Thay đổi mật khẩu của bạn trên Spire

Bước 1: Đăng nhập vào Spire



Trên thanh địa chỉ của trình duyệt internet, gõ
https://www.spire.umass.edu , và nhấn Enter.
Nhập NetID và mật khẩu vào hộp thoại đăng nhập ở giữa màn hình và nhấn Enter.

Bước 2: Đổi mật khẩu








Nhấp vào nút " Change My Password " màu vàng trên trang chủ của nhân viên.
Để thay đổi mật khẩu, bạn cần phải tạo một mật khẩu duy nhất phù hợp với các tiêu chí
sau:
o Mật khẩu phải bao gồm 10 đến 16 ký tự
o Phải có 3 trong 4 kiểu ký tự khác nhau
 Chữ viết hoa (A‐Z)
 Chữ viết thường (a‐z)
 Số (0‐9)
o Mật khẩu không thể chứa NetID của bạn hoặc NetID theo thứ tự ngược lại
o Mật khẩu mới không được trùng với 5 mật khẩu trước đó của bạn
Nhập mật khẩu mới tạo vào ô 'New Password' và nhập thêm một lần nữa vào ô 'Confirm
New Password'.
Đặt lời nhắc tùy chọn cho mật khẩu của bạn. Không nên bao gồm mật khẩu của bạn ở
đây ‐ chỉ nên cung cấp cho bạn một gợi ý để giúp bạn nhớ mật khẩu của bạn là gì.
Nhấp vào ‘Change IT Password’.
Có thể mất vài phút để mật khẩu mới được cập nhật thành công.

