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Gwasanaeth Cyflawni Addysg Cymru - DPP Ar-lein
Canllaw Defnyddiwr Arweinydd DPP
1) Mynediad i’r Safle
a) Er mwyn mynd i’r safle, defnyddiwch yr URL canlynol: http://www.sewaleseas.org.uk
b) Cliciwch ar y ddolen ‘DPP Gwasanaeth Cyflawni Addysg’ (yn y bar dewislenni du) er
mwyn mynd i’r wefan DPP.

2) Mewngofnodi
a) Teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair a chliciwch Mynediad.
b) Os nad oes gennych gyfrif DPP ar-lein cliciwch ar ‘Defnyddiwr Newydd’ a chwblhewch
y meysydd gofynnol. Yna bydd angen i’r Tîm Cymorth Busnes (01633 233267)
ddiwygio’r cyfrif er mwyn rhoi statws Arweinydd DPP.
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c) Bydd hyn yn mynd â chi i’r sgrîn ganlynol:

d) Dewis Chwilio Digwyddiadau. O fan hyn gallwch ddod o hyd i ddigwyddiad mewn
sawl ffordd
e) Sgrîn chwilio yw hon, teipiwch yn y meini prawf chwilio am y digwyddiad rydych yn
chwilio amdano
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f)

Gallwch hefyd chwilio fesul dyddiad dechrau’r digwyddiad, drwy ddefnyddio’r
calendar

3) Archebu Lle
a) Bydd y digwyddiad(au) wedi’u dangos fel isod gydag opsiynau ar y dde

b) Bydd clicio ar [map] yn dangos yn union lle mae lleoliad y digwyddiad

c)

Bydd hwn yn mynd â chi i’r dudalen Gwneud cais am le
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d) O fan hyn gallwch drefnu lle i’ch hun ar ddigwyddiad neu drefnu i rywun arall fynd i
ddigwyddiad
4) Archebu Lle i’ch Hun
a) Os ydych yn archebu lle eich hun ar gyfer y digwyddiad, bydd eich manylion eisoes
wedi’u cwblhau.
b) Unwaith i chi ddarllen y Telerau ac Amodau, Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod
wedi gwneud hyn.

c) Cliciwch Cyflwyno i archebu lle i’ch hun ar y digwyddiad
5) Archebu Lle i Gydweithiwr
a) O’r dudalen Gwneud cais am le cliciwch Gwneud cais am le ar ran cydweithiwr
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b) Bydd hyn yn mynd â chi i dudalen debyg ond byddwch yn gweld cwymplenni newydd

c) Dewiswch enw’r adran lle mae eich cydweithiwr y gweithio (os yw’n berthnasol) ac
enw eich cydweithiwr o’r cwymplenni.
d) Yna bydd gennych y dewis i ddweud p’un ai chi, neu eich cydweithwyr, neu’r ddau
ohonoch ddylai derbyn yr ohebiaeth e-bost am y digwyddiad.
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e) Unwaith i chi ddarllen y Telerau ac Amodau, Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod
wedi gwneud hyn.

f)

Cliciwch Cyflwyno i archebu lle i’ch cydweithiwr ar y digwyddiad

6) Fy DPP Ar-lein
a) Bydd gennych fynediad i’r dewisiadau dewislen hyn

b) Mae clicio ar Fy DPP Ar-lein yn mynd â chi i Banel Rheoli fel hyn:

7) Fy DPP Ar-lein – Fy Nghyfrif
a) O’r fan hon mae gennych fynediad i’ch cyfrif eich hun

8) Newid Cyfrinair
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a) Gallwch newid eich cyfrinair eich hun yn Fy DPP ar-lein drwy glicio ar yr eicon newid
enw defnyddiwr a chyfrinair
9) Newid Manylion Cyswllt
a) Gallwch newid y wybodaeth ganlynol am eich cyfrif eich hun yn Fy DPP ar-lein drwy
glicio ar newid manylion cyswllt
10) Diweddaru eich proffil defnyddiwr
a) Dyma lle gallwch newid y ffordd y cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y cwrs.
b) O Fy DPP Ar-lein cliciwch ar Diweddaru eich proffil defnyddiwr a thiciwch ar y
meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt.
11) Adeiladwr CV
a) Mae’r adnodd hwn yn eich galluogi i ymgorffori eich digwyddiadau Consortiwm a
digwyddiadau nad ydynt yn rhan o’r Consortiwm i mewn i ‘Curriculum Vitae’ personol
y gellir ei ddiweddaru’n rhwydd.
12) Fy DPP Ar-lein - Digwyddiadau
a) Dyma lle gallwch weld eich digwyddiadau eich hun
Digwyddiadau arfaethedig a statws archebu
Dyma lle gallwch weld rhestr o’r digwyddiadau rydych yn bwriadu eu mynychu
Canslo archeb
Dyma lle gallwch ganslo eich archebion eich hun
Digwyddiadau a fynychwyd
Dyma lle gallwch weld rhestr o’r digwyddiadau rydych wedi eu mynychu
Digwyddiadau a arbedwyd
Dyma lle gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau rydych wedi arbed ar gyfer eich hun
13) Offer DPP i Arweinwyr
a) Dyma lle gallwch weld digwyddiadau eich cydweithwyr
Digwyddiadau yr wyf wedi eu harchebu i gydweithwyr
Dyma lle gallwch weld restr o archebion rydych wedi’u harchebu ar gyfer cydweithwyr
Digwyddiadau arfaethedig i gydweithwyr
Dyma lle gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau y mae eich cydweithwyr yn bwriadu eu
mynychu
Digwyddiadau a fynychwyd gan gydweithwyr
Dyma lle gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau y mae eich cydweithwyr wedi eu mynychu

8

Adroddiadau ar ddigwyddiad
Yma gallwch gael adroddiadau ar Hanes Presenoldeb Digwyddiadau
Adroddiadau cydweithwyr
Yma gallwch gael adroddiadau ar Gydweithwyr
Ceisiadau am Archebion Nas Awdurdodwyd
Dyma lle caiff unrhyw archebion nas awdurdodwyd hyd yma eu rhestru.
b) I Awdurdodi Archebion ticiwch y blwch Dewis popeth ar frig y dudalen.
c) Os hoffech awdurdodi unigolion ticiwch y blwch ger pob cyfranogwr.
d) Unwaith bod yr archebion wedi’u ticio, sicrhewch fod ffrwd ariannu priodol wedi’i
ddewis ar gyfer pob archeb a nodwyd â thic. Noder bod cwymplen ar waelod y
dudalen

e) Y dewis rhagosodedig yw Awdurdodi’r ceisiadau a ddewiswyd, sicrhewch fod
hwn dal wedi’i ddewis a chliciwch ar Nesaf.
f)

Gofynnir i chi gadarnhau hyn.

g) Yna caiff yr archeb ei awdurdodi a bydd yn aros i’w chadarnhau gan yr AALl.
h) Er mwyn Gwrthod pob archeb ticiwch y blwch Dewis popeth ar frig y dudalen.
i)

Os hoffech wrthod unigolion ticiwch y blwch ger pob cyfranogwr.

j)

Unwaith y bydd yr archebion wedi’u nodi â thic, mae cwymplen ar waelod y dudalen

k) Cliciwch saeth y gwymplen a dewiswch Gwrthod y ceisiadau a ddewiswyd

l)

Cliciwch ar Nesaf. Gofynnir i chi gadarnhau hyn.
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