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Ltd 

Mae AnalysisPro Ltd o Lanelli, ymgynghoriaeth o 
arbenigwyr ar ddadansoddi fideo, wedi datblygu 
meddalwedd ffilmio unigryw o ansawdd gwych sydd 
wedi chwildroi dadansoddi perfformiad, gan ymestyn 
gwasanaethau’r cwmni dros y byd i gyd.

Y cyntaf yn y DU, mae AnalysisPro 
wedi creu AP Capture, 
meddalwedd arloesol wedi’i 
adeiladu o’r cychwyn cyntaf i 
gynnwys camera llif rhydd a 
meddalwedd dadansoddi sydd 
wedi ei gwneud yn llawer haws 
dadansoddi perfformiadau fideo, 
yn bennaf mewn chwaraeon. 
Mae’i lyfndra wedi arwain at lai o 
grynu, gan gynhyrchu 
symudiadau cydamserol esmwyth 
wrth dremio, gwyro neu 
chwyddo. Bydd hyn yn galluogi 
hyfforddwyr i ddadansoddi 
chwaraeon sy’n symud yn gyflym 
mewn amser real yn ystod gemau 
byw neu hyfforddiant.

Mae cyllid arloesi Llywodraeth 
Cymru, ar y cyd â chronfeydd yr 
Undeb Ewropeaidd, wedi galluogi 
AnalysisPro i ddatblygu AP 
Capture yn fewnol, yn benodol 
drwy gefnogi’r broses o 
ysgrifennu’r rhaglen dechnegol. 
Diolch i’r diddordeb yn y 
meddalwedd hwn, mae’r cyllid 
wedi diogelu tair swydd ac mae’r 
cwmni’n gobeithio  ymestyn ei 
weithlu i hyrwyddo a gwerthu’r 
cynnyrch ymhellach.  

 Roedd AnalysisPro wedi canfod 
fod bwlch yn y farchnad am 
gyfuniad o gynnyrch synergaidd 
sy’n gallu dadansoddi 
perfformiadau’n well ac yn fwy 

cyflawn ar lefel gyffredin ac 
uwch, ac, yn hanfodol, am bris 
fforddiadwy. Mae gallu AP 
Capture i ffilmio hyd at 600 metr 
yn golygu nad oes rhaid i staff  
fod ger y maes i ddefnyddio’r 
meddalwedd dadansoddi 
perfformiad, mae’n nhw’n gallu 
gwneud hynny o gysur eu 
swyddfeydd – cynnig unigryw. Yn 
ei ddatblygiad diweddaraf, gellir 
defnyddio AP Capture erbyn hyn i 
ffrydio oddi ar y camera i 
YouTube. Mae hynny’n rhoi 
ffordd nerthol i ddefnyddwyr i 
rannu digwyddiadau byw gyda 
chynulleidfaoedd ehangach. 

Erbyn hyn mae gan y busnes restr 
eang o gleientiaid rhyngwladol, 
enwog sy’n defnyddio’r 
feddalwedd, yn fwyaf nodedig: 
Clwb Pêl-droed Lerpwl, Clwb 
Pêl-droed Everton, Clwb Rygbi 
Caerfaddon, Clwb Pêl-droed 
Malaysia a Chymdeithas Pêl-
droed Cymru – pob un â 
chamerâu AP Capture ar gael yn 
eu meysydd ac mae  trafodaethau 
ar y gweill gyda llawer yn rhagor. 

 Mae AnalysisPro hefyd wedi 
llwyddo i dreiddio i wahanol 
farchnadoedd gyda’u cyfuniad o 
AP Capture ac atebion 
dadansoddi synergaidd eraill; mae 
cleientiaid addysg yn eu 
defnyddio i fonitro cynnydd 
myfyrwyr gydag anawsterau 
dysgu mewn amgylcheddau 
arbenigol. Yn y diwydiant gofal 
iechyd, fe’u defnyddir i fesur 
effeithiolrwydd rhai 
gweithdrefnau a sut mae 
timoedd meddygol yn cyfathrebu. 
I’r ddau sector, mae hyn yn 
declyn monitro unigryw lle’r oedd 
pethau, yn draddodiadol, i gyd ar 
bapur.

Meddai Jon Moore, Sefydlwr 
AnalysisPro: “Roedd cefnogaeth 
Llywodraeth Cymru’n hanfodol i’r 
broses o ysgrifennu meddalwedd 
AP Capture. Erbyn hyn rydym 
wedi datblygu cynnyrch gyda 
phosibilrwydd enfawr yn  
farchnad ac rydym eisiau 
ehangu’r cwmni er mwyn gallu 
tyfu ymhellach.”

I wybod rhagor am gyllid a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru:
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