Arweiniad ar gyfer Adolygwyr yr Adroddiad Cerdyn Prynu Wythnosol
Cefndir
Mae'r prosesau newydd i brynu pethau gyda Cherdyn Pryniant wedi eu sefydlu ers ychydig dros
flwyddyn bellach. Yr adolygiad hwn yw rhan olaf y broses honno.
Gyda'r drefn bapur flaenorol roedd angen i bryniannau pob deiliad cerdyn gael eu hadolygu gan
aelod priodol o'r staff goruchwylio i wirio bod y cerdyn yn cael ei ddefnyddio'n unol â pholisi a threfn
bryniant y Brifysgol a chofnodwyd hyn drwy lofnodi pennyn y swp bob mis.
Dan y system newydd, mae trafodion gyda Cherdyn Pryniant yn cael eu cymeradwyo ymlaen llaw ac
nid oes angen cymeradwyo trafodion unigol o fewn llif gwaith Agresso. Mae'r dasg adolygu newydd
yn dasg bwysig i ddangos i oruchwylio'r llwybr caffael pwysig hwn.
Bydd y dasg adolygu newydd wedi'i seilio ar sypynnau yn debyg i'r hen system bapur, ond caiff
cofnodir y trafodion fel rhai wedi'u hadolygu mewn adroddiad llif gwaith Agresso. Y 'swp' newydd
i'w adolygu fydd adroddiad yn dangos rhestr o'r pryniannau a wnaed bob wythnos yn achos pob
deiliad cerdyn.

Tasgau llif gwaith
Caiff yr adroddiadau wythnosol fesul deiliad cerdyn eu cynhyrchu bob nos Sul, a byddant yn
ymddangos yn y sgrin Tasgau Llif Gwaith yn yr un modd â thasgau llif gwaith eraill. Drwy glicio ar y
dasg, agorir y sgrin Adroddiad Llif Gwaith.

Arddangosir adroddiad ar wahân yn y bocs delwedd ar gyfer pob deiliad cerdyn. Mae'r adroddiad yn
cynnwys y wybodaeth ganlynol i chi ei hadolygu.
Postiwyd y GL: Y dyddiad y postiwyd y trafodiad i'r Llyfr Cyfrifon
Dyddiad y Pryniant:

Y dyddiad y gwnaed y pryniant.

Nifer y diwrnodau:
Nifer y diwrnodau rhwng y pryniant a'r postio. Yn ddelfrydol, dylai hyn fod
yn llai na 10 niwrnod.
Rhif y Trafodiad:
Rhif trafodiad Agresso - gellir defnyddio hwn mewn adroddiadau fel yr
adroddiad TL40 i archwilio eitem yn fanwl, yn cynnwys y dogfennau a sganiwyd ar
gyfer y pryniant.
Project:

Cod y Project

Cyfrif:

Rhif y Cyfrif

Testun:

Crynodeb o’r pryniant a nodwyd gan ddeiliad y cerdyn

Swm:

Y swm a godir ar God y Project.

Cymeradwyo
I gadarnhau eich bod wedi adolygu'r adroddiad ar gyfer deiliad y cerdyn a gorffen tasg y llif gwaith,
pwyswch y botwm 'APPROVE'

Anfon Ymholiad
Os oes ymholiad, dewiswch y botwm ‘FLAG A QUERY’, nodwch grynodeb o'r ymholiad a phwyswch y
botwm ‘flag a query’ ar y neidlen sylwadau.

Bydd
hyn yn rhoi'r dasg i mewn i'r llif gwaith Ymholiad. Bydd y dasg yn awr yn ymddangos ar y rhestr
tasgau fel ‘Query - Cardholder Trans Report’

Drwy ddewis y dasg 'Query', ceir tri chynnig.
Save report comments: Mae hwn yn cadw'r sylwadau ychwanegol a nodir gan y defnyddiwr yn y
bocs sylwadau am yr adroddiad.
Forward: Mae hwn yn caniatáu i'r ymholiad gael ei anfon at ddefnyddiwr Agresso arall i gael
sylwadau ychwanegol.
Approve: Mae hwn yn cadarnhau eich bod wedi adolygu'r adroddiad ac yn cadw'r sylwadau ar yr
Ymholiad ac yn gorffen tasg y llif gwaith.

Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio Cardiau Prynu
Canllawiau i Ddefnyddwyr Cardiau Prynu yn cynnwys Arweiniad ar Arfer Da
Gweithdrefnau Prynu
Cysylltiadau yn y 'Corporate Procurement Unit'

Rhagor o wybodaeth am lif gwaith Agresso a chefnogaeth i ddefnyddwyr
Canllawiau Hyfforddiant Agresso

http://www.bangor.ac.uk/itservices/agresso/agr03.php.cy

E-bost Desg Gymorth Agresso:

agressohelpdesk@bangor.ac.uk

Cefnogaeth i ddefnyddwyr Agresso:

2636

