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Beth yw SIMS Talu?

Mae SIMS Talu yn farchnadfa ar-lein, sydd yn galluogi ysgolion i werthu a chasglu taliad am eitemau megis gwisg
ysgol, teithiau, digwyddiadau, clybiau, gofal plant a gweithgareddau ysgol eraill, mewn ffordd saff a diogel. Efallai y
bydd eich ysgol yn dewis defnyddio rhywfaint o’r swyddogaeth hon.

Pam mae angen imi ei ddefnyddio?

Mae SIMS Talu yn caniatáu i rieni/warcheidwaid wneud taliadau ar-lein sydd yn saff a diogel unrhywbryd drwy
gerdyn debyd neu gredyd. Gallwch weld eich hanes talu drwy’r wefan. Os byddwch yn talu am daith mewn
rhandaliadau, bydd SIMS Talu yn eich annog pan fydd rhandaliadau’n ddyledus. Mae hon yn ffordd ddiogel,
archwiliadwy a saff o dalu am eitemau i’ch ysgol.

Sut ydw i’n cael mynediad iddo?

Byddwch yn cael ebost gwahodd gan ysgol eich plentyn(plant) i gofrestru am SIMS Talu.
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Sut ydw i’n cofrestru?

Ar ôl i chi dderbyn eich ebost neu lythyr gwahodd gan yr ysgol yn cynnwys côd gwahodd, gallwch naill ai glicio ar y
cyswllt yn yr ebost neu fynd yn uniongyrchol i www.sims-pay.co.uk i gofrestru.

Ni allwch gofrestru nes eich bod wedi derbyn y côd gwahodd gan yr ysgol.

Bydd angen cyfrif gydag un o’r darparwyr hunaniaeth â gefnogir arnoch: Apple ID, Microsoft, Office 365, Google,
Facebook neu Drydar. Mae’n bosib defnyddio cyfrif presennol i gofrestru, neu allwch greu cyfrif newydd.

Mae eich côd gwahodd yn unigryw i chi a ni ddylid ei rannu gydag unrhywun arall, yn cynnwys rhiant/gwarcheidwad
arall am yr un disgybl. Dylech gysylltu â’ch ysgol i ofyn am gôd gwahodd gwahanol ac unigryw, lle y bo’n briodol.
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Cofrestru am SIMS Talu am y tro cyntaf

Os ydych wedi cofrestru yn barod, ewch i dudalen 10 
os gwelwch yn dda
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Cofrestru am SIMS Talu

Wrth ddefnyddio SIMS Talu am y tro cyntaf, cliciwch ar
yr eicon Cofrestru yng nghornel dde uchaf y dudalen.

Wedyn gwelwch y sgrin Arwyddo Mewn.

Cliciwch ar yr eicon i’ch darparwr cyfrif dewisol i gael
eich cyfarwyddo i arwyddo mewn. Os nad oes cyfrif
presennol gennych gydag un o’r darparwyr hyn ac os
oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’ch ysgol yn
uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Peidiwch â chlicio ar yr eicon SIMS ID os gwelwch yn
dda. Nid yw’r nodwedd hon ar gael ar hyn o bryd.
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Cofrestru am SIMS Talu

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi gofrestru’r cyfrif hwn gyda
Gwasanaethau SIMS Ar-Lein, gwelwch y dudalen
ganiatâd SIMS ID y gofynnwyd amdani. Cliciwch ar yr
eicon Derbyn os gwelwch yn dda.

Wedyn arddangosir y Dudalen Gofrestru – Croeso, gan
ddangos eich enw (fel y cofnodir gan y cyfrif) a’r
darparwr hunaniaeth a ddewiswyd gennych. Mae hyn
yn ddefnyddiol os ydych yn rhannu cyfrifiadur gyda
defnyddwyr eraill.

Gwiriwch fod yr enw a chyfrif yn gywir, sef yr hyn yr
oeddech yn disgwyl ei weld. Os ydy’r manylion yn gywir,
mewnbynnwch y Côd Gwahodd o’ch gwahoddiad,
wedyn cliciwch ar y botwm Parhau. Os ydy manylion y
cyfrif yn anghywir, cliciwch ar y botwm Arwyddo Allan,
wedyn arwyddwch mewn eto gyda’r cyfrif cywir. 6



Cofrestru am SIMS Talu

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi gofrestru’r cyfrif hwn gyda
SIMS ID, arddangosir y dudalen Gofrestru SIMS ID. Mae
maes y Côd Gwahodd wedi’i ragboblogi gyda’r côd a
fewnbynnoch ar y Dudalen Gofrestru – Croeso.

Cliciwch ar y botwm Cofrestru.

Wedyn gofynnir i chi ateb cwestiwn diogelwch, sef
dyddiad geni un o’ch plant yn yr ysgol fel arfer (nid eich
dyddiad geni chi).

Mewnbynnwch y wybodaeth yn y ffurf dd/mm/yyyy a
chliciwch ar y botwm Gwirio.
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Cofrestru am SIMS Talu

Unwaith y sefydlir y cyfrif, cewch eich cyfeirio at SIMS
Talu. Gwiriwch fod eich gwybodaeth yn gywir a
gwasgwch y botwm Parhau.

Os gwelwch y sgrin Creu Cyfrif, rhowch y wybodaeth
ofynnol.

PWYSIG: Cadwch y blwch gwirio ‘Caniatáu hysbysiadau
ebost awtomatig o SIMS Talu’ fel y dewiswyd. Bydd
dileu’r tic yn y blwch hwn yn golygu na fyddech yn
derbyn ebyst na negeseuon atgoffa gan SIMS Talu a
byddech yn colli ebyst a negeseuon atgoffa pwysig.

Cliciwch ar y botwm Parhau.
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Cofrestru am SIMS Talu

Gwelwch y sgrin ganlynol. Gwasgwch y botwm Parhau i agor SIMS Talu. 
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Mewngofnodi i SIMS Talu ar ôl cofrestru

Os nad ydych wedi cofrestru, ewch i dudalen 5 os
gwelwch yn dda
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Mewngofnodi i SIMS Talu ar ôl cofrestru

Ewch i www.sims-pay.co.uk a chliciwch ar yr eicon
Arwyddo mewn ar ben y sgrin.

Wedyn gwelwch y sgrin Arwyddo mewn.

Cliciwch ar yr eicon am y darparwr a ddefnyddioch i
gofrestru (Apple ID, Facebook, Google,
Microsoft/Hotmail neu Drydar).

Peidiwch â chlicio ar yr eicon SIMS ID os gwelwch yn
dda. Nid yw’r nodwedd hon ar gael ar hyn o bryd.

Wedyn gallwch arwyddo mewn gyda’r wybodaeth a
ddefnyddiwyd i gofrestru. Os ydych wedi anghofio eich
cyfrinair, cysylltwch â Facebook/Google/Microsoft i’w
ailosod. Ni all yr ysgol wneud hyn i chi.
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Defnyddio SIMS Talu
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SIMS Talu – Yr Hafan

Mae’r hafan yn rhoi golwg i rieni/warcheidweid o bob un o’u plant yn yr ysgol, yn ogystal â’r eitemau sydd ar gael i’w
prynu (o dan Cynhyrchion) a hanes trafodion (o dan Datganiadau). Gallwch weld negeseuon SIMS Talu o’ch ysgol
hefyd.

Gellir rheoli manylion y cyfrif drwy’r tab Fy Nghyfrif.
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Prynu Cynnyrch

Mae’r rhestr o gynhyrchion sydd ar gael i bob plentyn o dan Cynhyrchion.

Dim ond y cynhyrchion sydd ar gael ac yn benodol i chi y byddwch yn eu gweld –
os nad ydych yn gweld cynnyrch yr ydych am ei brynu, cysylltwch â’ch ysgol yn
uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Mae clicio ar benawdau’r categori o dan Cynhyrchion yn agor gwybodaeth am bob
cynnyrch sydd ar gael i weld a phrynu.

Dyma enghraifft o gynnyrch sydd ar gael i’w brynu.

Os hoffech brynu’r cynnyrch, cliciwch ar y botwm
Ychwanegu i’r Fasged.
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Prynu Cynnyrch

Mae’r fasged yn dangos pob eitem sydd yn barod i’w phrynu. Gallwch ychwanegu a thynnu eitemau o hyd o’r dudalen
hon. Pan ydych yn hapus gyda chynnwys eich basged, gwasgwch y botwm Parhau.
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Prynu Cynnyrch

Cliciwch ar y botwm dull talu Defnyddio cerdyn ac wedyn naill ai ddewis talu gan ddefnyddio cerdyn neu dalu gan
ddefnyddio cerdyn wedi’i storio (waled)
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Prynu Cynnyrch

Os ydych wedi dewis defnyddio cerdyn newydd neu gerdyn
heb ei storio, cwblhewch y wybodaeth a ofynnir a gwasgwch
y botwm Parhau.

Bydd eich taliad yn cael ei brosesu a gwelwch gadarnhad o’r
taliad. Byddwch yn derbyn ebost cadarnhad o’r pryniant
hefyd.

Mae taliadau yn cael eu diweddaru mewn amser real ar
gyfundrefn yr ysgol. Bydd yr ysgol yn ymwybodol o’r taliad yr
ydych wedi’i wneud. Byddant yn cyfathrebu â chi’n
uniongyrchol i ddweud sut y byddwch yn derbyn y cynnyrch,
lle bo hynny’n berthnasol.

Mae gan yr ysgol y cyfleuster i ad-dalu taliad, lle bo’n briodol.
Bydd ad-daliadau ar-lein yn cymryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith
i’w prosesu gan y gyfundrefn. 17



Gwirio Hanes Trafodion

Gallwch weld eich taliadau o dan Fy Nhaliadau ar y tab Fy
Nghyfrif. Bydd gweld taliadau o’r tab Fy Nghyfrif yn dangos yr
holl daliadau a wneir drwy eich cyfrif. Ni fydd yn dangos
taliadau a wneir gan ddeiliaid cyfrifon eraill ar gyfer
plentyn(plant) sydd yn gysylltiedig â’r cyfrif hwn. I weld yr holl
daliadau a wneir gan ddeiliaid cyfrifon ar gyfer plentyn(plant)
cysylltiedig, gwelwch ardal y Datganiadau Trafodion ar y
Hafan.

I newid y cyfnod a arddangosir, dewiswch gyfnod amser
gwahanol o’r gwymplen (e.e. Yr wythnos ddiwethaf, y
pythefnos diwethaf ayyb.) a chliciwch ar y botwm Dangos.
Cliciwch ar unrhyw Rif Trafodyn i weld y derbynneb talu.

Prosesir taliadau ar ran eich ysgol gan Pay360 gan Capita. Ar
eich datganiad cerdyn, gwelwch PAY360 <SCHOOLNAME>.
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Brodyr/Chwiorydd

Os oes gennych fwy nag un plentyn sydd yn gysylltiedig
â’r gyfundrefn SIMS Talu, gwelwch drafodion ar gyfer
pob plentyn ar y gyfundrefn SIMS Talu o dan Drafodion,
os cliciwch ar bob plentyn yn unigol.

Cysylltwch â’ch ysgol os gwelwch yn dda os na allwch
weld pob un o’ch plant ar y sgrin hon.

O dan y tab Fy Nghyfrif ar yr hafan, gallwch
ychwanegu’r enw dewisol am y plentyn. Efallai y bydd
yn ddefnyddiol i gynnwys enw’r ysgol hefyd, os oes
plant gennych mewn ysgolion gwahanol.
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Rheoli Cardiau Wedi’u Cadw
Ar SIMS Talu gallwch arbed cardiau fel rhan o broses man talu yr
cynnyrch. Gallwch arbed cardiau lluosog. Mae mathau safonol o
gardiau yn cael eu cefnogi megis VISA® a Mastercard®. Mae’r
dudalen Fy Nghardiau yn dangos eich holl gardiau sy wedi’u
cadw.

O Fy Hafan, dewiswch Fy Nghyfrif ar ochr dde uchaf y sgrin i
arddangos y dudalen Fy Nghardiau. Dewiswch Fy Nghardiau o’r
ddewislen ar ochr chwith y sgrin i arddangos y dudalen Rheoli
eich Cardiau. Mae cardiau wedi’u cadw yn cael eu hadnabod
gan y pedwar rhif diwethaf ar y cerdyn. Trwy ddiffyg,
arddangosir cardiau yn y drefn yr harbedwyd nhw, gyda’r cerdyn
cyntaf a arbedwyd ar y pen ac arddangosir cardiau dilynol
odanynt. Mae cardiau sydd wedi dod i ben yn cael eu
hadnabod, ac hefyd y rhai hynny a fydd yn dod i ben yn y 30
diwrnod nesaf (yn dod i ben yn fuan). Nid oes terfyn ar nifer y
gardiau y gellir eu harbed. I ddileu cerdyn, cliciwch ar y botwm
coch Dileu yn gyfagos i’r cerdyn. 20



Cywiro Diffygion

Mae SIMS Talu yn dweud bod fy nghôd gwahodd wedi dod i ben.

Os gwelwch y neges ‘nid yw’r côd gwahodd yn ddilys rhagor’, cysylltwch â’ch ysgol. Mae terfyn amser ar godau
gwahodd a nid yw’r codau gwahodd, a fewnbynnir ar ôl dyddiad terfynol y gwahoddiad, yn gweithio. Os
gwelwch neges gwall arall, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin, ac efallai y bydd hyn yn datrys y broblem. Os na
allwch gofrestru eich cyfrif o hyd, gwnewch nodyn o’r neges gwall a chysylltwch â’ch ysgol os gwelwch yn dda.

Nid wyf yn gallu cael mynediad i SIMS Talu.

Os ydych wedi sefydlu eich cyfrif yn barod ac yn cael trafferth wrth geisio cael mynediad i SIMS Talu, gwiriwch
eich bod chi wedi arwyddo mewn i’r cyfrif cywir o un o’n darparwyr hunaniaeth a gefnogir
(Facebook/Google/Microsoft ayyb). Mae hyn yn holl bwysig lle mae llawer o ddefnyddwyr ar y cyfrifiadur.
Llywiwch i wefan y darparwr hunaniaeth, arwyddwch allan o’ch cyfrif ac wedyn arwyddwch i mewn eto gyda
manylion eich cyfrif. Os byddwch yn parhau i gael trafferth wrth geisio arwyddo i mewn i’ch cyfrif SIMS Talu,
cysylltwch â Rheolwr Gweinyddol eich Ysgol os gwelwch yn dda.
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Cywiro Diffygion

Symud Ysgolion

Pan fydd plentyn yn symud o un ysgol SIMS Talu i’r llall, bydd rhaid cadw unrhyw hanes talu ar wahân. Am y
rheswm hwn, pan fydd plentyn yn ymuno ag ysgol newydd, byddant yn cael côd gwahodd newydd (gan yr ysgol
newydd) ac wedyn gall y rhiant ychwanegu’r cofnod i’w cyfrif presennol.

Gofynion Technegol

Cefnogir SIMS Talu gan Internet Explorer® fersiwn 10 neu’n ddiweddarach, Firefox® - fersiwn diweddara neu
Chrome® - fersiwn diweddara. Gall defnyddwyr MAC ddefnyddio Firefox – fersiwn diweddara neu Safari® - fersiwn
diweddara. Mae angen isafswm cyflymder cysylltu â’r rhwydwaith o 512Kbps i weithredu SIMS Talu.
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Diogelwch SIMS Talu

Mae SIMS Talu yn gweithredu o fewn paramedrau diogel i ddiogelu gwybodaeth ariannol a gwybodaeth y
plentyn/bersonol.
Dim ond ar ôl cwblhau y camau diogelwch gwahanol yn llwyddiannus y gellir cael mynediad i SIMS Talu

• Nid oes manylion cerdyn yn cael eu storio yn SIMS Talu
• Ni ddatgelir manylion cerdyn erioed i’r ysgol
• Mae SIMS Talu wedi’i ardystio’n Lefel 1PCI DSS ac yn defnyddio y lefelau ucha o ddiogelwch talu wrth gerdyn a

mesurau diogelu rhag twyll 3D
• Byddwch yn derbyn derbynneb ebost ar gyfer pob taliad
• Mae hanes talu ar gael drwy eich cyfrif

Caiff SIMS Talu ei gydamseru â’r brif gyfundrefn SIMS i sicrhau bod gan bob deiliad cyfrif ganiatâd Cyfrifoldeb Rhiant
cyfredol.

23



Unrhyw gwestiynau?

Os bydd cwestiynau pellach gennych ar ôl darllen y ddogfennaeth hon, cysylltwch â’ch ysgol yn uniongyrchol
os gwelwch yn dda.
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