Gwneud a rheoli ceisiadau am Ystafelloedd Astudio
Gwneud cais
1. Cliciwch ar y botwm wrth ochr yr ystafell astudio yr hoffech wneud cais amdani.
2. Cliciwch y tab Yn y Llyfrgell i weld manylion y cais am yr ystafell.

3. Os nad ydych wedi mewngofnodi eto, bydd angen gwneud nawr, gan ddefnyddio’r ddolen Mewngofnodi yng
nghornel uchaf y sgrin.

4. Ar ôl mewngofnodi, dylech allu gweld y ddolen Cais a fydd yn eich galluogi i wneud cais am yr ystafell
astudio. Os na welwch y ddolen Cais, mae’n bosibl nad ydych yn gymwys i wneud cais am ystafelloedd, neu
efallai bod problem gyda’ch cyfrif Llyfrgell.

5. Nawr mae’n bosibl dewis dyddiadau ac amseroedd dechrau a gorffen ar gyfer eich cais. Gallwch
ddefnyddio’r ddolen Gwirio argaeledd i weld calendr sy’n dangos pryd mae’r ystafell ar gael.

6. Bydd y calendr yn agor mewn ffenestr bori newydd. Mae coch yn dangos pryd nad yw’r ystafell ar gael
oherwydd ceisiadau cyfredol. Sylwer, ar hyn o bryd nid yw’n bosibl clicio ar y calendr i wneud cais - mae’r
calendr er gwybodaeth yn unig.

7. Er mwyn gwneud cais, ewch yn ôl i’r ffenestr bori wreiddiol a llenwi’r dyddiadau ac amseroedd dechrau a
gorffen. Gallwch glicio ar eicon y brwsh i ddileu’r amseroedd os gwnewch gamgymeriad.

8. Cliciwch y botwm Cais.
9. Os ydy’ch cais yn llwyddiannus, fe welwch y neges Gosodwyd y Cais i gadarnhau.

10. Os nad ydy’ch cais yn llwyddiannus, fe welwch neges i ddangos bod camgymeriad.

Mae rhesymau posibl dros y camgymeriad yn cynnwys:
 Gwneud cais am yr ystafell pryd mae ar gau neu pryd mae cais eisoes wedi’i wneud amdani
 Gwneud cais am yr ystafell am gyfnod rhy hir
 Gwneud ceisiadau cefn wrth gefn am yr un ystafell
 Gwneud cais am yr ystafell ar gyfer ei defnyddio o fewn dau ddiwrnod i’ch cais diwethaf
 Gwneud cais yn rhy bell ymlaen llaw
Ceir gwybodaeth bellach am gyfnod hiraf ceisiadau ar wefan y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

Gwirio a rheoli'ch ceisiadau
1. Gallwch wirio ceisiadau cyfredol drwy fewngofnodi i’ch cyfrif Llyfrgell. Cliciwch Mewngofnodi yng nghornel
uchaf y sgrin.

2. Cliciwch Fy Nghyfrif i weld eich cyfrif Llyfrgell.

3. Yn ôl y rhagosodiadau, dangosir eich benthyciadau Llyfrgell. Cliciwch Ceisiadau i weld ceisiadau, gan
gynnwys unrhyw geisiadau am ystafelloedd.

4. Yma gallwch weld rhestr o’ch ceisiadau am ystafelloedd ac unrhyw geisiadau i roi deunyddiau Llyfrgell ar
gadw.

I ganslo cais, cliciwch Diddymu yn y golofn Gweithrediadau wrth ochr manylion y cais.

