Cofrestru Cyflenwyr ar gyfer PROACTIS
www.proactisplaza.com/supplierportal
Sut i Gofrestru gyda Chyngor Dinas Caerdydd
o I gofrestru ar y porth cyflenwr, rhaid i chi glicio ar yr opsiwn ‘Sign Up’ i ddechrau ar
y dudalen we

o Bydd hyn yn mynd â chi i’r sgrin isod lle bydd gofyn i chi lenwi manylion eich
sefydliad gan gynnwys enw eich Sefydliad, Manylion eich Sefydliad a Phrif Fanylion
Cyswllt (Mae’n RHAID i chi gwblhau’r meysydd hyn):

o (Bydd rhaid i chi nodi enw Sefydliad eich hun)

o Ar ôl i chi gwblhau’r holl wybodaeth sy’n ofynnol, dewiswch ‘Register’ ar waelod y
dudalen we
o Caiff y neges isod ei hafon i’r cyfeiriad e-bost yr ydych wedi’i roi, yn gofyn i chi
actifadu eich e-bost

o Bydd yr e-bost yn cynnwys enw defnyddiwr eich sefydliad (‘Organisation ID’),
enw mewngofnodi (‘Login Name’) a chyfrinair dros dro (‘Temporary Password’),
bydd angen y manylion hyn i fewngofnodi i PROACTIS

o Yna, cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost hwn i actifadu eich cyfrif.
o Yna, fe welwch y dudalen we isod lle bydd gofyn i chi gwblhau’r broses dewin 8
cam i gwblhau eich cofrestriad

o Ewch drwy 8 cam y broses dewin gan ddefnyddio’r saeth

glas

o Yng Ngham 4, mae’r ‘Classifications’ yn sicrhau eich bod yn dewis y gwasanaethau
perthnasol a ddarperir gennych

o Yng Ngham 5, dylai Prynwyr eu bod yn dewis Cyngor Dinas Caerdydd. Yn y
cam hwn gallwch hefyd ddewis Prynwyr eraill sy’n defnyddio PROACTIS.

o Parhewch i gwblhau eich cofrestriad, cytunwch i’r Telerau ac Amodau o
ddefnyddio'r system yng Ngham 7 a rhowch gyfrinair newydd yng Ngham 8.
o Ar ôl i chi gwblhau bob un i’r 8 Cam yn y broses gofrestru, dewiswch ‘Complete
Registration’

o Byddwch nawr yn ymddangos yng Nghyfeirlyfr Cyflenwyr Cyngor Dinas Caerdydd
o Bydd hyn yn eich galluogi i weld ac ymateb i gyfleoedd caffael gan y Cyngor a
defnyddwyr eraill PROACTIS.

