Canllaw Absenoldeb Salwch Rheolwr Pobl iTrent
Cofnodi Manylion Salwch
Er mwyn cofnodi manylion absenoldeb gweithiwr mae angen i chi:
• Glicio ar ffolder ‘Organisation Structure'
• Clicio ar ffolder ‘People’ (dewis person o’r blwch chwilio)
• Clicio ar ffolder ‘Absence’
• Clicio ar ‘Sickness Absence List’
• Clicio ar 'New – Sickness Absence Details' i gofnodi absenoldeb
newydd

Cofnodi gwybodaeth ar Dudalen Manylion Absenoldeb Salwch
•

Bydd y cyfnod salwch yn newid yn ddiofyn i'r opsiwn o 'More than one
day', bydd hyn yn dangos blwch ar gyfer y dyddiad dechrau a'r dyddiad
terfyn ar y dudalen. Os newidir yr opsiwn hwn, bydd yr hyn sy'n
ymddangos yn newid. Os ydych yn ei newid i 'Full Day' bydd yn tynnu'r
dyddiad terfyn (gan y bydd y dyddiad terfyn yr un fath â'r dyddiad
dechrau). Os ydych yn dewis 'Part day' bydd yn eich galluogi i gofnodi
hanner diwrnod o absenoldeb.
Sylwer -dylid cofnodi absenoldeb salwch yn y system fel diwrnodau llawn neu
hanner diwrnodau yn unig, ni ddylid cofnodi rhan o ddiwrnodau.
•

Y "start date" ar iTrent yw'r dyddiad y dechreuodd y gweithiwr fod yn
sâl ac nad oedd yn gallu gweithio.

•

Yr 'Absence start type' yw'r gyfran o'r dydd yr oedd y gweithiwr yn
absennol. Dewiswch y dewis perthnasol, naill ai 'Full Day' neu 'Half
Day AM' neu 'PM'.

•

Yr 'Absence type' yw natur yr Absenoldeb Salwch, er enghraifft,
Salwch – yn gysylltiedig ag anabledd. Bydd mwyafrif yr absenoldebau
yn cael eu cofnodi fel Salwch.

•

Mae'n rhaid cofnodi'r rheswm dros yr absenoldeb ar y system ar yr
adeg y cofnodir yr absenoldeb. Os nad yw'r rheswm dros yr
absenoldeb yn hysbys oherwydd bod y gweithiwr yn mynd i weld y
meddyg/ysbyty, mae rheswm ar gyfer hyn yn y rhestr gwympo.

Sylwer: Os yw'r rheswm dros y salwch yn newid yn ystod y cyfnod
absenoldeb yna mae'n rhaid i chi ddiwygio'r rheswm ar y system i nodi'r
rheswm presennol ar gyfer yr absenoldeb hwnnw.
Botwm Cyfrifo
Ar ôl cofnodi manylion yr absenoldeb mae angen pwyso'r botwm
"Calculation". Mae pwyso'r botwm hwn yn cadw manylion yr absenoldeb ac
yn cyfrifo'r diwrnodau gweithio a gollwyd.
Cynnwys Datganiad Ffit i Weithio (SOFFW)
Os bydd gweithiwr wedi bod i ffwrdd yn sâl ac wedi derbyn Datganiad Ffit i
Weithio gan y meddyg/ysbyty bydd angen cofnodi hyn ar Reolwr Pobl ar
iTrent. Bydd angen cofnodi pob Datganiad Ffit i Weithio yn erbyn salwch y
gweithiwr.
I gofnodi’r datganiad ffit i weithio yn erbyn y cofnod salwch:
• Chwiliwch a dewiswch y gweithiwr o restr 'Organisation Structure', yna
ffolder 'People'.
• Sgroliwch i lawr i’r ffolder 'Absence'
• Clicio ar ‘Sickness Absence List’
• Clicio ar yr Absenoldeb Salwch mae’r Datganiad Ffit i Weithio yn
gysylltiedig ag ef o’r blwch ar frig yr ochr chwith.
• Sgroliwch i lawr a chliciwch ar y ffolder 'User Defined Forms'
• Cliciwch ar 'UDF Categories (Absence)'.
• O’r rhestr ar frig yr ochr chwith dewiswch 'SOFFW'
• Cliciwch ar 'UDF Details (Absence)' yn y gwaelod ar yr ochr chwith
• Dewiswch 'New- UDF Details (Absence)'– yna bydd hyn yn dangos y
ffurflen i’w llenwi.
• Cliciwch ‘Save’ ar ôl llenwi’r ffurflen.
(Darlun o'r sgrin ar y dudalen ganlynol)

Dyddiad Terfyn Absenoldeb
Er mwyn cofnodi dyddiad terfyn yr absenoldeb ar ôl i'r gweithiwr ddychwelyd
i'r gwaith, mae angen i chi:
• Glicio ar ffolder ‘Organisation Structure'
• Clicio ar ffolder ‘People’ (dewis person o’r blwch chwilio)
• Clicio ar ffolder ‘Absence’
• Clicio ar ‘Sickness Absence List’
• Sicrhau bod y salwch cywir wedi'i amlygu o'r rhestr yn y blwch ar frig yr
ochr chwith
• Dewis 'Sickness Absence Details' a chofnodi dyddiad terfyn yr
absenoldeb.
• Cliciwch y botwm 'Calculate'.
Sylwer – Y dyddiad terfyn ar iTrent yw'r dyddiad y daeth yr absenoldeb i ben
ac nid y dyddiad y dychwelodd y gweithiwr i'r gwaith.
Os nad yw dyddiad terfyn wedi'i gofnodi bydd yr absenoldeb yn parhau ar
agor gan arwain at ffigyrau salwch uwch ar gyfer y gweithiwr, efallai y byddant
yn cyrraedd sbardun a bydd ffigyrau'r adran yn uwch nag y dylent fod.
Diwrnodau a gollwyd a Gwrthwneud Patrwm
Os nad yw cyfrifiad y diwrnodau a gollwyd yn cyfrifo'n gywir, mae'n debyg nad
yw patrwm gwaith y gweithiwr yn gywir a bydd angen diwygio hyn. Efallai y
bydd angen i chi hysbysu AD bod angen cywiro'r patrwm neu efallai y bydd
angen i chi wrthwneud y patrwm er mwyn cofnodi diwrnodau gwaith y
gweithiwr yn gywir ar iTrent.
Er mwyn gweld y patrwm gwaith yn erbyn yr absenoldeb salwch a
gwrthwneud y patrwm, bydd angen i chi fynd i:

•
•
•
•
•

Glicio ar ffolder ‘Organisation Structure'
Clicio ar ffolder ‘People’ (dewis person o’r blwch chwilio)
Clicio ar ffolder ‘Absence’
Clicio ar ‘Sickness Absence List’
Sicrhau bod y salwch cywir wedi'i amlygu o'r rhestr yn y blwch ar frig yr
ochr chwith
• Clicio 'Pattern Override'
• Gwiriwch y patrwm a diwygio lle bo'r angen (bydd y patrwm yn dangos
dyddiad dechrau'r absenoldeb a'r dyddiad terfyn neu'r dyddiad
presennol os nad yw wedi dod i ben).
• Cliciwch ‘Save’
Sylwer - Bydd angen i chi ail-gyfrifo’r absenoldeb salwch drwy fynd i'r
dudalen â manylion yr absenoldeb salwch a chlicio'r botwm 'calculate'.

Atgyfeiriadau, Dychwelyd i'r Gwaith, Camau Gweithdrefn Absenoldeb
Mae'n rhaid cofnodi dyddiadau Atgyfeirio at Iechyd Galwedigaethol a
Dychwelyd i'r Gwaith ar y system. Gallwch gofnodi gwahanol gamau o'r
weithdrefn absenoldeb ar y system yn erbyn yr absenoldeb salwch hefyd.
Cedwir yr wybodaeth hon yn y ffolder 'stages' yn erbyn yr absenoldeb salwch.
I gofnodi'r wybodaeth hon:
• Cliciwch ar ffolder ‘Organisation Structure'
• Clicio ar ffolder ‘People’ (dewis person o’r blwch chwilio)
• Clicio ar ffolder ‘Absence’
• Clicio ar ‘Sickness Absence List’

•
•
•

Sicrhau bod y salwch cywir wedi'i amlygu o'r rhestr yn y blwch ar frig yr
ochr chwith
Clicio ar ffolder ‘Stages'
Clicio ar ‘New – Absence stage details’

Absenoldebau Penagored
Er mwyn gweld faint o ddiwrnodau a gollwyd ar gyfer absenoldeb penagored
mae angen i chi ddewis yr opsiwn 'Sickness Absence Details' ar gyfer yr
absenoldeb dan sylw a chlicio ar y botwm 'calculate' er mwyn ailgyfrifo'r
diwrnodau a gollwyd.
Adroddiadau Absenoldeb
Mae sawl adroddiad absenoldeb y gallwch eu creu yn iTrent. Bydd hyn yn
eich cynorthwyo i nodi a yw gweithiwr wedi cyrraedd sbardun absenoldeb.
Mae'n arfer da cynnal Adroddiad 'Absence History' neu 'Absence summary'
cyn cynnal y cyfweliad dychwelyd i'r gwaith.
I greu adroddiad mae angen i chi
• (beidio â dewis gweithiwr unigol)
• Dewis ffolder 'Management information'
• Dewis ffolder 'Absence Reports'
• Clicio ar yr adroddiad yr ydych eisiau ei greu (argymhellir 'Absence
History ac Absence Summary).
• Cliciwch ar 'Run Report'
• Llenwch y meysydd. Mae'n rhaid i chi lenwi'r meysydd glas ac
argymhellir eich bod yn cofnodi enw'r gweithiwr yn y blwch sylwadau.
• Cliciwch y botwm 'Run'.

Bydd yr adroddiad yn cael ei greu yn y cefndir a gallwch greu mwy nag un
adroddiad ar yr un pryd. Mae'n cymryd ychydig funudau i greu'r adroddiadau.
Ar ôl i'r adroddiad ddod i ben, dylech dderbyn e-bost a bydd blwch yn
ymddangos ar waelod y gornel dde am funud.
Er mwyn agor yr adroddiad gallwch ei gyrraedd o'ch hafan drwy glicio ar y
ffolder 'Processes' neu drwy we-lywio i'r dudalen 'Download Output' sydd yn
yr un lle ag y crëwyd yr adroddiad.
• (peidiwch â dewis gweithiwr unigol)
• Dewis ffolder 'Management information'
• Dewis ffolder 'Absence Reports'
• Cliciwch ar yr adroddiad yr ydych wedi'i greu o'r rhestr
• Cliciwch ar 'Download Output'
Bydd y dudalen hon yn dangos unrhyw adroddiadau yr ydych wedi'u creu
heddiw yn ddiofyn. Bydd angen i chi glicio ar yr eicon o dan y teitl lawrlwytho i
agor yr adroddiad.

