CANLLAW DEFNYDDIWR - COFRESTRU CYFLENWR
ar gyfer cyflenwyr newydd

Porwyr a Gefnogir
Bydd y porth yn gweithio orau ar y porwyr gwe canlynol…
•Microsoft Internet Explorer 9 neu uwch
•Google Chrome
•Safari
•Firefox
Os ydych yn defnyddio porwr gwe gwahanol i’r uchod efallai na
fyddwch yn gallu defnyddio’r system yn llawn.

Cyflwyniad
Mae’r Canllaw Defnyddiwr hwn at ddibenion cyflenwyr newydd sy’n
dymuno cofrestru ar y Porth Cyflenwyr PROACTIS. Os ydych wedi derbyn
e-bost gan y Cyngor yn cynnwys Cod Mynediad unigryw yna peidiwch â
defnyddio’r canllaw hwn, yn hytrach defnyddiwch y canllaw Cofrestru
Cyflenwyr ar gyfer Cyflenwyr Cod Mynediad. Os ydych wedi derbyn
Cod Pin gan y Cyngor defnyddiwch y Cofrestriad Cyflenwr ar gyfer
Cyflenwyr Cod Pin.
Byddwch angen clicio ar y ddolen i’r Porth Cyflenwr PROACTIS.
Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn darllen drwy’r canllaw defnyddiwr
hwn cyn dechrau’r broses.

Tudalen Gartref Porth Cyflenwr
Ar ôl cyrraedd y Porth dylech weld y canlynol:-

Cliciwch ar ‘Sign up’.

Pa wybodaeth a ofynnir i mi ei darparu?
Rydym eisiau gwneud y broses gofrestru yn hawdd i chi felly rydym
wedi creu rhestr o wybodaeth y gofynnir amdani gennych fel y
gallwch ei chasglu’n barod cyn cofrestru. Mae gwybodaeth a
nodwyd gyda * yn fandadol.
•Rhif Cofrestru Cwmni (rhowch y rhif os yw’n hysbys)
•Rhif Cofrestru TAW (rhowch y rhif os ydych wedi cofrestru at
ddibenion TAW)
•Rhif DUNS (rhowch y rhif os yw’n hysbys)
•Math o sefydliad*
•Categorïau Sefydliad Arall (dewiswch o leiaf 1)
•Cyfeiriad(au) Cwmni*
•Defnyddwyr (pobl o’ch cwmni)*
•Beth ydych yn werthu*

Llenwch eich Manylion Cofrestru
Llenwi’r meysydd ar y ffurflen –
mae’r meysydd a nodwyd gyda
seren yn orfodol. Ar ôl cwblhau,
cliciwch ar ‘Register’.

Cofrestriad yn cael ei Brosesu
Dylech dderbyn neges ‘Thank you’
yn ogystal ag e-bost (gweler isod).
Byddwch angen clicio ar y ddolen
yn yr e-bost i actifadu eich cyfrif.

Cam 1 – Manylion y Sefydliad
Bydd clicio ar y ddolen yn yr e-bost yn mynd â chi i Gam 1 o’r broses
Hunan-gofrestru.
•Mae meysydd a nodwyd gyda yn
orfodol.
•Symudwch y lygoden dros y
•Am fwy o wybodaeth am feysydd.
•Ychwanegwch Rif Cofrestru eich
Cwmni os yw eich cwmni wedi
cofrestru at ddibenion TAW, neu
ticiwch y blwch ‘Not Applicable.’
•Ychwanegwch eich Rhif TAW os yw
eich cwmni wedi cofrestru at
ddibenion TAW, neu fel arall ticiwch y
blwch ‘Not Applicable’.
• Ychwanegwch eich Rhif DUNS os
yw’n hysbys, fel arall ticiwch y blwch
‘Not Applicable’.
• Os ydych yn rhan o’r cynllun Diwydiant Adeiladu (CIS), dewiswch eich Math Cofrestru CIS.
• Ticiwch o leiaf 1 blwch ‘Organisation Type’.
• Unwaith y darperir yr holl wybodaeth, cliciwch ar

Cam 2 – Manylion Cyfeiriad

Dyma’r cyfeiriad wnaethoch ei ychwanegu ar ôl cofrestru. Dylai hwn fod
yn brif gyfeiriad y cwmni. Bydd y prif gyfeiriad cwmni yn ddiofyn fel eich
cyfeiriad ar gyfer y canlynol:- Archebu, Talu, Anfonebu, Cyflenwi ac EFfynonellu. Os ydych angen ychwanegu cyfeiriadau ychwanegol i gyfateb
i’r mathau hyn yna gallwch wneud hynny drwy glicio ar y botwm ‘Add
Address’.

Cam 3 – Manylion Defnyddiwr

Bydd y defnyddiwr wnaethoch ei greu ar ôl cofrestru yn ymddangos yma,
fodd bynnag gallwch ychwanegu mwy o ddefnyddwyr os dymunwch.
Byddwch chi’n gyfrifol am gynnal a chadw unrhyw ddefnyddwyr. Os bydd
defnyddiwr yn gadael eich cwmni byddwch angen sicrhau eich bod yn
analluogi eu cyfrif. Yn ddiofyn, bydd y defnyddiwr hwn yna’r prif Gyswllt
Cyffredinol, Gwerthu, Talu ac E-Gaffael. Os nad dyma’r achos, yna
ychwanegwch ddefnyddwyr ychwanegol.

Cam 4 – Dosbarthu
Rhowch Ddosbarthiad(au) y Nwyddau / Gwasanaethau rydych yn eu darparu. Mae’n RHAID
dewis o leiaf un Dosbarthiad Cynnyrch; gallwch bob amser gynnwys mwy neu ddileu
Dosbarthiadau yn y Porth Cyflenwr yn nes ymlaen. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio
gan Brynwyr i chwilio am Gyflenwyr sy’n gallu darparu’r Nwyddau a/neu’r Gwasanaeth maent
ei angen, felly ceisiwch fod mor gywir â phosibl pan fyddwch yn dewis Dosbarthiad Cynnyrch.
Gallwch naill ai glicio ar y triongl bach i’r chwith o bob prif Gategori Dosbarthu i weld isgategoriau neu gallwch chwilio am y Dosbarthiad perthnasol yn y blwch chwilio. Byddwch
mor fanwl â phosibl. D.S. Os byddwch yn clicio ar ddosbarthiad sy’n rhy uchel, efallai y
byddwch yn derbyn Cyfleoedd gan Brynwyr nad ydynt yn berthnasol.

Cam 4 – Dosbarthu
Mae’r enghraifft ganlynol yn dangos bod y cyflenwr wedi dewis
Deunydd plymio a gwresogi. Gwnaed hyn drwy roi tic yn y blwch
perthnasol ar yr ochr chwith ac yna clicio yn y canol. Yna bydd hyn yn
trosglwyddo hwn i’r ochr dde.

Cam 5 - Prynwyr
Mae’r sgrîn nesaf yn dangos yr holl Brynwyr sydd ar gael ar y Porth
PROACTIS. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio Cyngor Sir y Fflint, fodd
bynnag, gallwch roi tic ger cymaint o Brynwyr ag y dymunwch ond
gwnewch yn siŵr os ydych yn fusnes sy’n methu cyflenwi i ardaloedd
penodol o’r wlad nad ydych yn rhoi tic ger Prynwyr na fyddech yn gallu eu
cyflenwi.

Cam 6 – Prif Fanylion Cyswllt
Dyma wnaethoch ei gofrestru yn ystod y cofrestriad cychwynnol. Gwiriwch
bod y manylion yn gywir.

Cam 7 – Telerau ac Amodau

Bydd y cam hwn yn rhoi cyfle i chi ddarllen y Drwydded Defnyddiwr.
Ticiwch y blwch os ydych yn hapus gyda hyn.
Os hoffech ragor o wybodaeth am PROACTIS yna ewch i’w gwefan:
www.proactis.com

Cam 8 - Gorffen
Rydych bron â gorffen! Byddwch angen gosod cyfrinair. Cliciwch ar
‘Complete Registration’. Yna bydd hyn yn mynd â chi i’r Dudalen Gartref
Porth Cyflenwr.

Tudalen Gartref Porth Cyflenwr
I gael disgrifiad llawn o sut i ddefnyddio’r Porth Cyflenwr, cliciwch ar y ?

Allgofnodi o’r Porth
Cliciwch ar yr allwedd i lawr i’r dde o enw eich cwmni, yna ‘Sign out’.

Beth os bydd gennyf broblemau?

Os byddwch yn anghofio eich
cyfrinair cliciwr yma i’w
ailosod.

Ar gyfer materion/problemau
cyffredinol, cliciwch ar y ddolen
‘Contact Us’. Bydd hyn yn eich
caniatau i gofnodi galwad gyda
PROACTIS.

