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AMDANOM NI

YMWADIAD: Mae’r cyfeiriadur hwn yn darparu sampl dangosol o’r feddalwedd sydd ar gael 
i’ch helpu chi i redeg eich busnes a manteisio ar y technolegau newydd sy’n gysylltiedig â band 
eang cyflym iawn. Mae’r wybodaeth wedi’i chasglu a’i chyhoeddi gan Raglen Cyflymu Cymru i 
Fusnesau, gwasanaeth nad yw’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r darparwyr meddalwedd y cyfeirir 
atynt yn y cyfeiriadur. Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi (Rhagfyr 2022). Ewch i 
wefannau’r cyflenwyr i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Pwy yw Cyflymu  
Cymru i Fusnesau?
Rydym yn wasanaeth cynghori a hyfforddi am 
ddim sy’n helpu busnesau i wneud y gorau o’r 
dechnoleg ar-lein ddiweddaraf.

Gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a 
Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, rydym wedi 
cynnal 1,450 o weithdai a digwyddiadau ac wedi 
cynnig dros 35,000 o oriau o gymorth i fusnesau 
yng Nghymru, a darparwyd dros 5,000 o oriau o 
gefnogaeth ychwanegol yn ystod Covid-19.

Rydym wedi cydweithio â thros 8,800 o fusnesau 
i’w helpu i leihau costau, cyrraedd mwy o 
gwsmeriaid a symleiddio prosesau gwaith. Rydym 
yn bwriadu helpu llawer mwy.

Cofrestrwch ar-lein heddiw i fanteisio ar 
weddnewidiad digidol, darganfod teclynnau 
newydd a chael help 1:1 wedi’i deilwra (gan 
gynnwys adolygu eich gwefan). Gyda’n gilydd, 
gallwn eich helpu i barhau i ddatblygu eich busnes.
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CYFLW YNIAD

Mae’n llawer haws rhedeg busnes bach neu 

fawr yn llwyddiannus os dewiswch yr offer 

busnes iawn i dyfu. Gall y rhain eich helpu 

i ddod yn fwy effeithlon, gwella diogelwch 

ac, mewn llawer achos, lleihau costau.

Bydd y cyfeiriadur hwn yn eich helpu i 

ddod o hyd i feddalwedd a gwasanaethau 

y gallwch ddibynnu arnynt. Unig bwrpas ein 

rhestrau cynhyrchion yw darparu gwybodaeth 

a chymorth i chwilio ac, wrth wneud unrhyw 

argymhellion, nid ydym yn ceisio cynnig rhestr 

gynhwysfawr na rhoi cymeradwyaeth benodol 

gan Cyflymu Cymru i Fusnesau.

“

“

BYDD Y CYFEIRIADUR 

HWN YN EICH 

HELPU I DDOD O 

HYD I FEDDALWEDD 

BUSNES Y GALLWCH 

DDIBYNNU ARNI...
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CYFLW YNIAD

 DEWIS Y CYNNYRCH IAWN

Mae’n bwysig cael y cynnyrch iawn i’ch 

busnes, felly treuliwch amser i ymchwilio’n 

ofalus i’r cynhyrchion sydd wedi cyrraedd y 

rhestr fer. Gofynnwch am argymhellion gan 

bobl sy’n gweithio yn eich maes a phartneriaid 

busnes er mwyn cael gwybod pa wasanaethau 

y maent yn eu defnyddio. Gallwch gael 

gwybodaeth ddefnyddiol ac adolygiadau 

o gynhyrchion hefyd mewn cylchgronau 

masnach ac adolygiadau ar-lein.

Os ydych am osod meddalwedd fwy cymhleth, 

cysylltwch â gwerthwr a threfnwch gyfarfod 

wyneb yn wyneb i drafod eich anghenion; 

manteisiwch ar dreialon am ddim; ac edrychwch 

ar wasanaethau/meddalwedd sy’n gallu 

integreiddio â’ch systemau presennol.

 

 SYMUD I’R CWMWL

Mae nifer o’r offer meddalwedd pwerus a geir 

heddiw yn wasanaethau ‘cwmwl’ sydd ar gael 

drwy danysgrifio ac yn rhedeg ar y rhyngrwyd. 

Mae defnyddio gwasanaethau o’r fath yn dileu’r 

baich o reoli ac yn eu gwneud yn fwy hygyrch, 

fel y bydd systemau hanfodol ar gael ym mhob 

man. Os oes gennych staff sy’n gweithio’n 

hyblyg, neu mewn nifer o leoliadau, mae’r 

cwmwl yn ateb perffaith. Mae’n haws tyfu (neu 

grebachu) hefyd, oherwydd gallwch gynyddu 

neu leihau nifer y trwyddedau defnyddwyr, a 

bydd yn haws rheoli gwariant.

 DELIO Â’R GOST

Wrth ystyried pob offeryn busnes, mae’n 

bwysig cyfrifo cyfanswm cost y berchnogaeth. 

Mae hyn yn golygu ystyried unrhyw gostau 

am galedwedd a chostau rheoli mewnol, 

yn enwedig wrth gymharu meddalwedd 

draddodiadol â meddalwedd y cwmwl. 

Heb gynnwys y rhain, gall costau’r cwmwl 

ymddangos yn rhy ddrud.

 CYNLLUNIO CYN GWEITHREDU

Os ydych yn rhoi system newydd ar waith 

yn lle un flaenorol, rhaid rheoli’r broses o 

gyflwyno’r system newydd yn ofalus. Rhowch 

y dasg o drosglwyddo data i rywun penodol, 

fel y bydd gennych yr holl wybodaeth busnes 

sydd ei hangen arnoch wrth ddechrau 

defnyddio’r feddalwedd newydd. Trefnwch 

i redeg y systemau hen a newydd ochr yn 

ochr am gyfnod, fel y gallwch ddatrys unrhyw 

fân broblemau, a dewiswch adeg addas i 

drosglwyddo i’r system newydd: ni fydd adegau 

prysur o’r flwyddyn yn ddewis da os bydd 

rhywbeth yn mynd o’i le.

 RHAGOR O GANLLAWIAU

I gael rhagor o wybodaeth, canllawiau a 

chynghorion am ddim i dyfu’ch busnes, ewch i 

wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau.
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Mae cwblhau tasgau’n brydlon, o fewn y 

gyllideb, gan ddefnyddio’r adnoddau sydd 

ar gael yn y ffordd fwyaf effeithlon, yn 

hanfodol wrth redeg busnes llwyddiannus. 

Meddalwedd rheoli prosiectau a rheoli 

practisau yw’r offer sy’n gallu ysgafnhau’r 

baich.

Mae pecynnau rheoli prosiectau yn amrywio 

rhwng sectorau, felly mae’n bwysig dewis y 

feddalwedd sy’n gweithio orau i’ch math chi 

o fusnes. Rhai o’r pethau allweddol i chwilio 

amdanynt yw’r lefel briodol o adrodd ar gyfer 

eich sefydliad, yn ogystal â nodweddion sy’n 

eich helpu i gynllunio i ddyrannu a defnyddio 

adnoddau (rhai dynol ac eraill), a hefyd 

yn rhoi hyblygrwydd i ddelio â newidiadau 

arfaethedig neu annisgwyl yn eich busnes.

Er mwyn sicrhau bod eich timau’n gallu 

cyfathrebu’n effeithiol, treuliwch amser yn 

edrych ar yr agweddau cydweithio mewn 

unrhyw feddalwedd a ddewiswch. Hefyd, 

ystyriwch y rhyngweithio ag offer digidol 

eraill y gallech eu defnyddio, yn amrywio o 

daenlenni i negeseuon gwib corfforaethol. A 

fydd popeth yn gweithio gyda’i gilydd?

Mae meddalwedd rheoli practisau yn 

fwy arbenigol ar y cyfan, ond mae’r cyngor 

uchod ar reoli prosiectau’n gymwys yma 

hefyd. Chwiliwch am gynnyrch a gynlluniwyd 

yn benodol ar gyfer busnes o’r math sydd 

gennych chi, boed hwnnw’n bractis cyfreithiol, 

meddygol neu’n gyfrifwyr.

Wrth ystyried y ddau fath o feddalwedd, 

mae’n bwysig edrych ar gyfanswm cost 

unrhyw gynnyrch sydd dan sylw. Mae’n 

bwysig cynnwys costau fesul defnyddiwr, yn 

ogystal ag unrhyw ffioedd am drosglwyddo 

data o hen ffynonellau ac unrhyw gostau am 

osod y feddalwedd. Drwy brisio pob agwedd 

ar y feddalwedd rydych yn ei hystyried, 

gallwch wneud rhagfynegiad cywir am 

gyfanswm cost y berchnogaeth dros y tymor 

hir a chymharu’r gwahanol gynhyrchion â’ch 

systemau presennol yn fwy manwl.

R H E O L I 
P R O S I E C T A U
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Ers dechrau defnyddio’r 
TG mae ein cynhyrchiant 
cyffredinol wedi cynyddu 
50% ac rydym wedi cael 
gwared â’r holl oedi a 
oedd yn arfer digwydd tra 
oedd ein timau’n aros am 
wybodaeth o ymweliadau 
safle.
EvaBuild, y Drenewydd

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/astudiaethau-achos/cwmni-peirianneg-yn-defnyddio-technoleg-ddigidol-i-annog-twf
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/digwyddiadau
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cysylltwch-ni


1 ASANA
Gwefan: www.asana.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Asana a’i ryngwyneb hyblyg, gweledol yn offeryn pwerus ar gyfer cydweithio. Mae’n 
cyfuno tasgau, is-dasgau, llinellau amser a golwg calendr i’ch helpu i dracio prosiectau, a bydd yr 
integreiddio â gwasanaethau Slack a Dropbox, ymysg eraill, yn eich helpu i weithio’n fwy hwylus.

2 BASECAMP
Gwefan: www.basecamp.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac OS, iOS ac Android
Disgrifiad: Offeryn rheoli prosiectau sy’n eich helpu i gydweithio ac yn cynnwys negeseua, sgwrsio 
amser real, rhestrau o bethau i’w gwneud, amserlenni, a storio ffeiliau a dogfennau mewn un lle. Mae’r 
rhyngwyneb syml yn ei gwneud yn hawdd tracio ac adrodd ar brosiectau.

3 LIQUIDPLANNER
Gwefan: www.liquidplanner.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig (5 person o leiaf)
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Offeryn rheoli prosiectau sy’n darparu amserlennu ar gyfer nifer o brosiectau, cynllunio/
cydgysylltu ar gyfer sefydliadau, timau a rhagfynegi, cydweithio ar brosiectau, gwybodaeth am lwythi 
gwaith, dangosfyrddau, tracio amser a chymeradwyo, dadansoddi ac adrodd.

RHEOLI PROSIECTAU
Mae meddalwedd rheoli prosiectau yn offeryn i’ch helpu i gynllunio, dyrannu 
adnoddau a rheoli amserlenni prosiectau. Drwy’ch helpu i gynllunio, cwmpasu 
a threfnu adnoddau, gallwch gael mwy o reolaeth ar gostau ac amserlenni, gan 
gydweithio’n well yr un pryd. Os caiff ei defnyddio’n briodol, bydd meddalwedd 
rheoli prosiectau yn eich galluogi i gyflawni mwy a chael gwell canlyniadau, gan 
leihau costau a sicrhau mwy o dryloywder.
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5 TRELLO
Gwefan: www.trello.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Trello yn offeryn gweledol iawn yn null Kanban gyda rhyngwyneb llusgo a gollwng sy’n 
hwylus iawn ar gyfer arolygu tasgau a phrosiectau syml. Gall fod yn rhy syml ar gyfer prosiectau mwy 
cymhleth, ond mae’n dda iawn ar gyfer tasgau rheoli prosiect syml a chydweithredol.

4 MICROSOFT PROJECT
Gwefan: products.office.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr a meddalwedd cleientiaid Windows
Disgrifiad: Gan ddefnyddio Office 365, mae sawl elfen i Project. Mae’n cynnwys llinellau amser, 
mapiau ffyrdd, rheoli galw, rheoli adnoddau, rheoli amser a thasgau / cydweithredu ac adrodd a 
deallusrwydd busnes.

6 ZAPIER
Gwefan: www.zapier.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Gwasanaeth awtomeiddio tasgau sy’n gallu rhyngweithio â gwasanaethau cwmwl eraill, 
e.e. diweddaru dogfen Google Sheets yn awtomatig ar ôl cwblhau tasg yn Basecamp. Mae’n dod â 
systemau gwahanol at ei gilydd gan arbed amser heb dorri ar draws llifau gwaith.

7 ZOHO PROJECTS
Gwefan: www.zoho.com/projects
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Zoho Projects yn llawn nodweddion gwahanol sy’n darparu rhestrau tasgau, tracio amser, 
adrodd ar gerrig milltir, golwg yn null Kanban ar bethau i’w gwneud, a sgwrsio amser real a fforymau. Mae’n 
integreiddio â gwasanaethau trydydd parti fel Google Drive i helpu i ddod â phopeth at ei gilydd.
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1 BTCSOFTWARE
Gwefan: www.btcsoftware.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau cyfrifwyr bach a chanolig eu maint gyda nifer o ymarferwyr
Llwyfan: Cyfrifiaduron personol ar y safle, gweinyddion a chwmwl
Disgrifiad: Mae’n darparu offer meddalwedd i reolwyr practisau ar gyfer hunanasesu, cynhyrchu 
cyfrifon, treth gorfforaeth a mwy. Mae’n rhoi’r gallu i gynhyrchu nifer diderfyn o ddatganiadau ar gyfer 
unigolion, partneriaethau a chwmnïau.

2 E-CLINIC
Gwefan: www.e-clinic.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Ymarferwyr unigol, cadwyni gofal iechyd mewn nifer o leoliadau 
Llwyfan: Cyfrifiaduron personol a Mac, gweinyddion, lletya cwmwl diogel
Disgrifiad: Nodweddion craidd e-clinic yw gwneud apwyntiadau, bilio, data hanfodol ac adrodd. Mae 
practisau mawr sydd ar nifer o safleoedd yn gallu integreiddio gwefannau, rheoli galwadau allan ac 
achosion clinigol. Cynigir cynlluniau Standard, Pro ac Enterprise ar gontractau misol.

3 GLIDE
Gwefan: www.whatsglide.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau cyfrifwyr bach a chanolig eu maint gyda nifer o ymarferwyr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Peiriant llif gwaith arbenigol yw Glide yn ei hanfod. Mae’n cynnig dulliau rheoli llif gwaith 
pwerus sy’n rhoi’r gallu i chi safoni gweithdrefnau ac awtomeiddio targedau. Rhai o’r modiwlau 
opsiynol yw Time & Fees ar gyfer bilio a Scheduler ar gyfer rheoli amser cyflogeion.

RHEOLI PRACTISAU
Mae meddalwedd rheoli practisau yn eich helpu i redeg swyddfeydd proffesiynol 
sy’n gwasanaethu cleientiaid, felly mae offer penodol ar gyfer practisau 
cyfreithiol, practisau meddygol, cyfrifwyr, practisau deintyddol, milfeddygfeydd, 
cwmnïau pensaernïol, optegwyr a llawer mwy. Fel arfer, bydd pecynnau 
meddalwedd yn y maes hwn yn gallu’ch helpu i reoli cofnodion, biliau, amserlenni 
ac apwyntiadau.
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5 LINETIME LEGAL PRACTICE MANAGEMENT SOFTWARE
Gwefan: www.linetime.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Cymdeithasau cyfreithwyr, cyfreithwyr, cwmnïau cyfyngedig  
cyhoeddus a llywodraeth
Llwyfan: Cyfrifiaduron personol, gweinyddion, cwmwl
Disgrifiad: Mae’n darparu ar gyfer pob agwedd ar reoli ariannol, yn gymorth ar gyfer cydymffurfio a 
chyfrifyddu ariannol cyflawn, cofnodi amser, cyfriflyfr cyffredinol, adrodd a chymorth cyfreithiol. Mae’n 
cydymffurfio’n llwyr â holl reolau cyfrifyddu’r SRA. Prisiau amrywiol yn ôl y modiwlau sydd eu hangen.

4 IRIS
Gwefan: www.iris.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Cyfrifwyr, meddygon teulu, gweithwyr meddygol proffesiynol, busnesau bach
Llwyfan: Ar y safle, system gwmwl, cyfrifiaduron personol a gweinyddion drwy borwyr
Disgrifiad: Mae IRIS yn datblygu meddalwedd ar gyfer cyfrifwyr, gweithwyr cyllid a chyflogres 
proffesiynol, a hefyd ar gyfer meddygon teulu, rheolwyr practisau, gweithwyr meddygol proffesiynol a 
pherchnogion busnesau bach. Cynigir y feddalwedd ar sail trwyddedau blynyddol ac uwchraddiadau 
ar sail nifer y cleientiaid.

6 PRACTICEPAL
Gwefan: www.practicepal.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Ymarferwyr meddygol yn cynnwys clinigau cymysg a deintyddiaeth
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS, Android a Windows
Disgrifiad: Mae’r cronfeydd data sy’n gysylltiedig â PracticePal yn cynnwys demograffeg cleifion, 
dyddiaduron apwyntiadau ac amserlennu, nodiadau clinigau, archebu ar-lein a dulliau rheoli ariannol 
llawn ar gyfer incwm a gwariant practisau. Contractau o wahanol hyd; codir tâl yn fisol.

7 XERO PRACTICE MANAGER
Gwefan: www.xero.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, cyfrifwyr, llyfrifwyr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android 
Disgrifiad: Mae Xero yn integreiddio’n llwyr â chwmni’r cleient gan ddarparu cysylltedd di-dor â banc a 
chyfriflyfr y cleient, gan osgoi’r angen i fewnbynnu data. Mae Xero yn rhedeg yn y cwmwl gan ddarparu 
data ar unrhyw adeg ac ym mhob man yn ôl yr angen. Lefelau prisio Starter, Standard a Premium ar gael.
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Elw a cholled yw dau o’r geiriau pwysicaf 

i bob busnes, felly mae’r gallu i reoli staff 

ac adrodd ar wariant/incwm yn gywir yn 

swyddogaethau hanfodol. Wrth ddewis 

meddalwedd cyfrifyddu, gofalwch ei bod 

yn cynnwys y nodweddion sydd eu hangen 

arnoch nawr, neu fod modd ychwanegu 

ati’n ddiweddarach. Er enghraifft, efallai 

fod angen cyfrifyddu TAW neu drafodiadau 

mewn arian tramor, ac nid yw pob pecyn yn 

gwneud hyn.

Mae meddalwedd cyflogres yn hwyluso 

cyfrifyddu taliadau i staff, yn cynnwys 

cyflwyno gwybodaeth TWE i CThEM yn 

gywir ac awtomatig. Er bod modd prynu 

pecynnau cyflogres ar wahân, gall fod yn 

well i chi brynu hyn yn rhan o fwndel gyda’ch 

meddalwedd adrodd ariannol. Os oes 

gennych anghenion penodol, yn cynnwys 

staff sy’n cael eu talu fesul awr, goramser 

ychwanegol neu daliadau bonws, pensiynau 

a thalu treuliau, gofalwch fod y feddalwedd 

a ddewiswch yn gallu delio â’r agweddau 

hyn. A bydd angen meddalwedd sydd hefyd 

yn gallu delio â thâl statudol, yn cynnwys tâl 

salwch ac absenoldeb mamolaeth.

Ym mis Ebrill 2019, daeth Troi Treth yn 

Ddigidol ar gyfer TAW i rym ac mae’n gofyn 

i gwmnïau sydd â thros £85,000 o drethiant 

taladwy ddefnyddio’r feddalwedd i gadw 

cofnodion digidol a ffeilio eu Ffurflenni TAW.

Y trydydd math o offer busnes sydd dan 

sylw yn yr adran hon yw meddalwedd 

adnoddau dynol. Mae hon yn hanfodol ar 

gyfer busnesau sydd â nifer sylweddol o 

staff. Chwiliwch am feddalwedd sy’n gallu 

storio a rheoli data cyflogeion – e.e. cyflog 

cyfredol, hawl i wyliau ac arfarniadau – a 

hefyd yn cynnig opsiynau hunanwasanaeth i 

staff, fel y gallu i ofyn am amser i ffwrdd.

A D N O D D A U  D Y N O L  
A  C H Y L L I D
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Mae Choice Bookkeeping 
o Dde Cymru wedi 
datblygu ap am ddim ar 
gyfer busnesau bach 
sy’n symud i ddefnyddio 
gwasanaeth Troi Treth yn 
Ddigidol y CThEM. Gall 
busnesau ddefnyddio 
eu ffôn i dynnu llun o’u 
derbynebau ynghyd â 
chofnodi anfonebau a 
milltiroedd a deithiwyd 
mewn amser real, gan ei 
gwneud hi’n haws iddyn 
nhw gadw trefn ar eu 
cyfrifon.
Choice Bookkeeping, 
Raglan, Brynbuga

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/astudiaethau-achos/treth-ddigidol-mewn-ffordd-hawdd-chyflym
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/astudiaethau-achos/treth-ddigidol-mewn-ffordd-hawdd-chyflym
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/digwyddiadau
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cysylltwch-ni
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy


1 BAMBOOHR
Gwefan: www.bamboohr.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae pecyn BambooHR Essentials yn cydymffurfio’n llwyr â’r GDPR gyda gweinyddion 
yn yr UE. Mae’n darparu ar gyfer pob agwedd gan gynnwys rheoli gwyliau cyflogeion a delio â 
phecynnau buddion. Mae’r opsiwn Avantage yn ychwanegu’r gallu i dracio ymgeiswyr, darparu ar 
gyfer gweithwyr sy’n ymuno neu’n ymadael â’r busnes a thracio hyfforddiant.

3 CHARLIE HR
Gwefan: www.charliehr.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig (1 i 499 o weithwyr)
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae’n cynnwys offer ar gyfer rheoli absenoldeb, cofnodion cyflogeion, adolygiadau o 
berfformiad, arolygon ymgysylltu, darparu ar gyfer gweithwyr sy’n ymuno neu’n ymadael â’r busnes, 
hysbysu ac adrodd. Mae’n bosibl na fydd yn addas i gwmnïau mwy a rhai sy’n tyfu’n gyflym a fydd ag 
angen meddalwedd fwy pwerus.

2 BRIGHTHR
Gwefan: www.brighthr.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n cynnwys cynllunio ar gyfer gwyliau, sifftiau a rotâu, tracio salwch a diffyg prydlondeb, 
ynghyd ag adroddiadau sydd wedi’u cymeradwyo ar wyliau a’r gyflogres. Mae’r fersiynau canlynol ar 
gael: Core, Complete (sydd hefyd yn cynnwys cyngor cyfreithiol ar gyflogaeth) a Complete Care+ (sydd 
hefyd yn cynnwys cymorth i gyflogeion).

ADNODDAU DYNOL
Rhwng cadw a thracio gwybodaeth bersonol (yn cynnwys: tâl, sgiliau, 
hyfforddiant a chyflawniadau) a darparu opsiynau hunanwasanaeth i wneud 
cais am ganiatâd i fod yn absennol, mae’r feddalwedd sydd wedi’i rhestru ar y 
tudalennau hyn yn darparu’r holl nodweddion y bydd arnoch eu hangen i reoli’ch 
gweithlu’n effeithiol a chadw staff yn hapus. Mae meddalwedd adnoddau dynol 
bwrpasol hefyd yn gallu ysgafnhau’r baich ar ysgwyddau staff adnoddau dynol, 
drwy eu galluogi i ganolbwyntio ar y bobl y maent yn eu gwasanaethu.
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4 CITRUSHR
Gwefan: www.citrushr.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach ac elusennau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae CitrusHR wedi’i fwriadu ar gyfer busnesau bach. Mae’n rheoli gwyliau ac absenoldeb 
gweithwyr, yn ei gwneud yn haws rheoli’r gyflogres, yn darparu taflenni amser ar-lein, ac yn rheoli 
arfarniadau, cymwysterau a hyfforddiant. Er mwyn cyfathrebu ar frys, gallwch hyd yn oed anfon neges 
SMS at eich holl weithwyr.

6 SAGE BUSINESS CLOUD PEOPLE
Gwefan: www.sagepeople.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr a rhai sy’n tyfu’n gyflym
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Sage Business Cloud People yn set o offer sy’n gallu rheoli pob agwedd ar 
strategaeth adnoddau dynol, yn cynnwys cynnal cyflogeion a rheoli absenoldeb, yn ogystal â 
chwilio am dalentau newydd a’u recriwtio. Mae hefyd yn integreiddio â’r rhan fwyaf o’r prif becynnau 
meddalwedd cyflogres er mwyn hwyluso prosesau rheoli.

5 IRIS CASCADE HRI
Gwefan: www.iris.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae Iris Cascade Hri, a oedd yn cael ei galw’n CascadeGo yn flaenorol, wedi’i bwriadu 
ar gyfer cwmnïau sydd â rhwng 10 a 100+ o gyflogeion. Mae’r feddalwedd yn rheoli gwyliau, salwch, 
cyflogau a swyddogaeth adnoddau dynol eraill. Gall modiwlau ychwanegol ychwanegu’r gyflogres, 
taflenni amser, recriwtio a hyfforddiant.

7 ZOHO PEOPLE
Gwefan: www.zoho.eu
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Rhai o’i nodweddion hanfodol yw offer adnoddau dynol syml ar gyfer rheoli cyflogau a 
gwyliau. Mae offer ar gael ar gyfer tracio presenoldeb, amserlennu sifftiau, perfformiad ac  
adborth 360 gradd am dâl ychwanegol bach. Mae cynllun am ddim hefyd ar gyfer cwmnïau â hyd at 
bump o ddefnyddwyr.
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1 FREEAGENT
Gwefan: www.freeagent.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, partneriaethau, partneriaethau 
atebolrwydd cyfyngedig a chwmnïau cyfyngedig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n delio â threuliau, tracio amser, amcangyfrifon ac anfonebau gyda throsolygon ar 
lif arian parod a phroffidioldeb prosiectau. Gellir tracio treuliau busnes a’u cysylltu â chyfrifon banc y 
cwmni ac mae’n helpu i hunanasesu treth incwm, TAW a threth gorfforaeth.

2 KASHFLOW
Gwefan: www.kashflow.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n gallu delio ag anfonebau, cysoni taliadau a threuliau â chyfrifon banc, cynhyrchu 
dyfynbrisiau/amcangyfrifon a thracio milltiredd. Mae opsiynau ar gael ar gyfer unig fasnachwyr (hyd 
at 25 o drafodiadau banc y mis) a chyfrifon busnes (ar gyfer nifer o ddefnyddwyr/nifer amhenodol o 
drafodiadau).

3 QUICKBOOKS ONLINE
Gwefan: quickbooks.intuit.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr, a chleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’r feddalwedd ar-lein hon yn gallu anfonebu, rheoli taliadau a chysoni cyfriflenni banc. 
Mae Tiers yn darparu nodweddion gwahanol: mae Self-Employed yn helpu i hunanasesu ar gyfer 
CThEM a chyfrifo didyniadau am filltiredd, ac mae Essentials yn darparu hefyd ar gyfer didyniadau 
TAW a’r CIS.

CYFRIFYDDU
Mae’r math hwn o feddalwedd yn rhoi un man i chi reoli eich cyfrifon, o 
gynhyrchu anfonebau, crynhoi gwariant a rheoli cyflenwyr i gadw cyfrifon. Mae’r 
meddalwedd cyfrifon gorau, fel y rhain, hefyd yn gallu defnyddio data i greu 
adroddiadau i ddangos elw a cholledion parhaus, tra’n allforio cofnodion sy’n 
ei gwneud hi’n haws i’ch cyfrifydd eu harchwilio. Mae’r holl feddalwedd yma yn 
gweithio gyda menter ‘Troi Treth yn Ddigidol’ ar gyfer TAW.
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5 SAGE BUSINESS CLOUD ACCOUNTING
Gwefan: uk.sageone.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau newydd, busnesau bach, gweithwyr llawrydd ac unig fasnachwyr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr, a chleientiaid Windows, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Accounting Start ar gyfer busnesau bach ac unig fasnachwyr yn eich galluogi i 
anfonebu, lawrlwytho rhestrau awtomatig o drafodiadau banc, adrodd ar TAW a thracio elw a cholled. 
Mae’r opsiwn Accounting llawn yn eich galluogi hefyd i godi anfonebau prynu, rhagfynegi llif arian 
parod, anfonebu mewn nifer o fathau o arian cyfred, codi nodiadau danfon a mwy.

4 QUICKFILE
Gwefan: www.quickfile.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae QuickFile yn system gyfrifyddu i rai nad ydynt yn gyfrifyddion. Mae’n darparu 
cyfriflyfr prynu a gwerthu, anfonebu, adroddiadau TAW a chyfleusterau i ddelio â nifer o fathau o 
arian cyfred. Codir tanysgrifiad blynyddol am fwy na 1,000 o gofnodion cyfriflyfr a chodir tâl am 
restrau awtomatig o drafodiadau banc.

6 XERO
Gwefan: www.xero.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr a busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android 
Disgrifiad: Mae’r opsiwn Starter i unig fasnachwyr yn eich galluogi i anfon pum anfoneb, pum bil a 
chysoni 20 o drafodiadau banc y mis, gyda TAW a rhestrau awtomatig o drafodiadau banc. Nid yw’r 
opsiwn Standard yn gosod y cyfyngiadau hyn, ac mae’r opsiwn Premium hefyd yn eich galluogi i 
ddelio â nifer o fathau o arian cyfred.

7 ZOHO BOOKS
Gwefan: www.zoho.eu/uk/books
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’r fersiwn Basic yn darparu ar gyfer cysoni â chyfrifon banc, anfonebu, tracio treuliau, 
adrodd ar TAW, tracio amser a mwy, yn gyfyngedig i 50 o gysylltiadau. Mae’r fersiwn Standard yn darparu 
ar gyfer 500 o gysylltiadau, yn ogystal â nodiadau credyd, nifer o fathau o arian cyfred a biliau, ac mae’r 
fersiwn Professional yn darparu ar gyfer nifer amhenodol o gysylltiadau.

17

CYFRIFYDDUYN ÔL I’R 
CYNNWYS

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

http://uk.sageone.com
http://www.quickfile.co.uk
http://www.xero.com/uk/
http://www.zoho.eu/uk/books
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy


1 HMRC BASIC PAYE TOOL
Gwefan: www.gov.uk/basic-paye-tools
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach
Llwyfan: Windows, Mac ac Ubuntu Linux
Disgrifiad: Dyma offeryn swyddogol y llywodraeth i gwmnïau bach (hyd at 10 o weithwyr). Gellir ei 
ddefnyddio i wirio rhif Yswiriant Gwladol y cyflogai, anfon Crynodeb o Daliadau’r Cyflogwr ac anfon 
Diweddariad Blwyddyn Gynharach. Nid yw’n gallu cynhyrchu slipiau cyflog.

2 KASHFLOW PAYROLL
Gwefan: www.kashflow.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob math
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae KashFlow Payroll yn integreiddio â meddalwedd cyfrifyddu KashFlow a gallwch ei 
ddefnyddio i gofnodi manylion taliadau yn eich llyfrau, awtomeiddio cymeradwyaeth i’r gyflogres a 
thaliadau staff, darparu hunanwasanaeth i gyflogeion ar gyfer slipiau cyflog ac anfon gwybodaeth 
amser real i CThEM.

3 PAYROO
Gwefan: www.payroo.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob math
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr a chleientiaid Android
Disgrifiad: Mae’r system gwmwl hon ar gyfer y gyflogres yn gynhwysfawr ac yn addas i gwmnïau 
o bob maint, rhai â dim ond un cyflogai yn ogystal â rhai â miloedd. Darperir eReturns ac eReceipts 
amser real yn rhan o’r system. Ewch i’r wefan i weld arddangosiad.

CYFLOGRES
Er mwyn rhedeg eich cyflogres eich hun, rhaid defnyddio meddalwedd sy’n gallu 
adrodd yn uniongyrchol i CThEM. Felly mae pecyn da yn un a fydd yn eich helpu i 
gofnodi manylion cyflogeion yn gywir, cyfrifo tâl a didyniadau ac adrodd yn rhwydd 
ar wybodaeth am y gyflogres. Mae’r holl wasanaethau a phecynnau meddalwedd 
sydd wedi’u rhestru ar y tudalennau hyn yn gallu trosglwyddo gwybodaeth amser 
real i CThEM. I gael rhagor o fanylion, ewch i www.gov.uk/payroll-software.
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5 QUICKBOOKS PAYROLL
Gwefan: quickbooks.intuit.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr, cleientiaid Windows, Mac; iOS ac Android 
Disgrifiad: Mae’r modiwl Payroll hwn yn integreiddio â Quickbooks Online. Gall ychwanegu trafodiadau 
yn awtomatig i’ch llyfrau i hwyluso adrodd. Cyflwyno gwybodaeth amser real i CThEM, slipiau cyflog 
drwy’r e-bost a thâl statudol yw rhai o’r prif nodweddion.

4 PRIMOPAYROLL
Gwefan: www.primopayroll.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae fersiwn ar gael am ddim ar gyfer hyd at 10 o gyflogeion, yn cynnwys cyflwyno 
gwybodaeth mewn amser real i CThEM, slipiau cyflog drwy’r e-bost a chyfrifianellau gros i net. Mae 
fersiynau ar gael am dâl sy’n cynnig rhagor o nodweddion, yn cynnwys ffurflenni P60 a P45 drwy’r 
e-bost a hunanwasanaeth i gyflogeion.

6  SAGE BUSINESS CLOUD PAYROLL
Gwefan: uk.sageone.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Offeryn syml ar-lein i reoli’r gyflogres sy’n cyfrifo taliadau a didyniadau, fel treth ac 
Yswiriant Gwladol, ac yn integreiddio â Sage One Accounts. Mae’n ddelfrydol i fusnesau bach sydd 
heb brofiad o drin cyflogres sydd am reoli cyflogres ar gyfer hyd at 15 o gyflogeion.

7 XERO PAYROLL
Gwefan: www.xero.com/uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr a busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Xero Payroll yn cysylltu â phecyn cyfrifyddu Xero ac yn integreiddio taliadau i gyflogeion yn 
eich llyfrau. Mae Payroll yn cynnwys dyddiadau talu hyblyg, cyfrifo taliadau statudol, slipiau cyflog electronig 
gyda hunanwasanaeth i gyflogeion, cyflwyno gwybodaeth amser real i CThEM, treuliau a mwy.
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Dewis y feddalwedd briodol i reoli pob 

agwedd ar y broses gwerthu yw’r allwedd 

i gynyddu elw a chynnal cysylltiadau da â 

cleientiaid. Y newyddion da yw nad oes ond 

pedwar maes i’w hystyried.

Y cyntaf yw Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid 

(CRM). Mae systemau CRM yn hanfodol 

i ysgogi tîm gwerthu da, gan y byddant 

yn eu galluogi i dracio, rheoli a mynd ar ôl 

cwsmeriaid posibl, gan ddatblygu cronfa 

ddata ganolog o gleientiaid. Chwiliwch am 

becyn sy’n rhoi’r hyblygrwydd sydd ei angen 

arnoch, yn cynnwys cysylltiadau â systemau 

eraill rydych yn eu rhedeg, fel rhai ar gyfer 

adrodd ariannol a chyfathrebu.

I siopau, bydd systemau mannau gwerthu 

electronig (EPOS) yn anhepgor. Chwiliwch 

am system sy’n eich galluogi i dracio’ch 

stoc a chynnig gostyngiadau ac un sydd 

hefyd yn darparu adroddiadau manwl am 

eich gwerthiant ac yn caniatáu i chi dderbyn 

taliadau o sawl math gan gwsmeriaid.

A sôn am daliadau, mae systemau talu 

modern yn caniatáu i fusnesau gymryd arian 

yn uniongyrchol gan gleientiaid yn y ffordd 

fwyaf hyblyg bosibl. Yma eto, chwiliwch 

am system sy’n bodloni’ch anghenion, 

boed hynny am daliadau ar-lein, darllenwyr 

cardiau credyd neu daliadau cerdyn credyd 

sy’n cael eu gwneud yn uniongyrchol i’ch 

busnes drwy ddarllenydd wedi’i gysylltu â 

dyfais symudol (fel dyfais llechen neu ffôn).

Yn olaf, os ydych yn rhedeg busnes sy’n 

gwneud arian drwy archebu, yna system 

archebu fydd un o’r pethau pwysicaf i chi  

ei brynu. Dewiswch un sy’n rhoi  

hyblygrwydd i’ch busnes, boed hynny  

drwy werthu tocynnau ar gyfer 

digwyddiadau, rhentu ystafelloedd neu 

drefnu apwyntiadau cwsmeriaid.

G W E R T H U

03000 6 03000

22 RHEOLI CYSYLLTIADAU CWSMERIAID 24 MANNAU GWERTHU ELECTRONIG 

26 TALIADAU 28 DULLIAU ARCHEBU
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Mae siop anrhegion 
Wonder Stuff yn Treocri 
wedi gweld ei werthiant 
yn cynyddu 33% ac 
20% o ostyngiad mewn 
amser rheoli stoc diolch 
i system Pwynt Gwerthu 
Electronig (EPOS) 
newydd. Bellach, gall y 
siop nodi’n union faint o 
stoc sydd ei angen arno 
ac mae’n ei brynu’n fwy 
rheolaidd ond mewn llai 
o faint.
Wonder Stuff, Treorci

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.
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1 GOLDMINE CRM
Gwefan: www.goldmine.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android 
Disgrifiad: Un o’r prif ddarparwyr pecynnau symudol ar gyfer rheoli cysylltiadau i fusnesau bach. 
Nodweddion cryf i’w haddasu ar gyfer cwsmeriaid, adroddiadau dynamig, dangosfyrddau a dulliau 
rheoli ar gyfer tasgau a phrosiectau. Mae hefyd yn integreiddio â Quickbooks.

2 HUBSPOT CRM
Gwefan: www.hubspot.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Hubspot yn system CRM syml sydd ar gael am ddim ac sy’n darparu dangosfwrdd 
hwylus i gadw golwg ar eich proses gwerthu. Gall dracio’r rhyngweithio â chwsmeriaid, gan 
gydamseru’n awtomatig â Gmail neu Outlook. Mae’n integreiddio â meddalwedd gwerthu HubSpot.

3 MICROSOFT DYNAMICS 365
Gwefan: dynamics.microsoft.com/en-gb/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n integreiddio ag Office 365 i awtomeiddio gwerthu, gwasanaethau cwsmeriaid a 
marchnata. Mae’n cynnig apiau a llwyfannau CRM symudol, ynghyd ag offer sy’n integreiddio data ac 
adroddiadau o gyfryngau cymdeithasol yn y rhaglen CRM. Gallwch ei ddefnyddio ar eich safle hefyd.

RHEOLI CYSYLLTIADAU CWSMERIAID
Bydd meddalwedd Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn eich helpu i greu 
darlun o’ch cwsmeriaid: beth maen nhw’n ei hoffi, beth maen nhw wedi’i brynu 
o’r blaen, sut maen nhw’n hoffi cael negeseuon, a’r diddordeb y maen nhw wedi’i 
ddangos yn eich cynhyrchion a gwasanaethau. Drwy dracio’r broses gwerthu ar ei 
hyd a dangos pa gwsmeriaid sydd fwyaf gwerthfawr, gallwch helpu’ch cwmni i dyfu.

22

RHEOLI CYSYLLTIADAU CWSMERIAID

03000 6 03000

YN ÔL I’R 
CYNNWYS

http://www.goldmine.com
http://www.hubspot.com
http://dynamics.microsoft.com/en-gb/


5 SALESFORCE SALES CLOUD
Gwefan: www.salesforce.com/uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android 
Disgrifiad: Mae’n darparu manylion am gwsmeriaid posibl, cysylltiadau, cyfrifon a gwybodaeth busnes 
hanfodol. Mae’n rhedeg mewn amser real ac yn trin tasgau fel diweddaru statws prosiectau ac optimeiddio 
proffiliau cyfrifon yn awtomatig. Mae’n canolbwyntio ar gydweithio ac addasu ar gyfer y cwsmer.

4 SAGE CRM
Gwefan: www.sagecrm.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n rhoi’r gallu i ddefnyddio adroddiadau pwyntio a chlicio i gyrchu data i’w dadansoddi 
ar unwaith a phenderfynu, i dracio cwsmeriaid posibl o’r cysylltiad cyntaf nes cwblhau’r gwerthiant ac 
i reoli cysylltiadau â chwsmeriaid presennol a newydd ar sail gwybodaeth perfformiad busnes.

6 SUGAR PROFESSIONAL
Gwefan: www.sugarcrm.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae’n cynnwys pob agwedd ar hanes gweithgarwch cwsmeriaid, y gallu i dracio 
cyfleoedd gwerthu allweddol ar draws gwefannau cymdeithasol ac ymateb yn uniongyrchol, rheoli’r 
broses gwerthu mewn amser real a dadansoddi gwerthiant. Mae’n integreiddio â Google Docs, 
Microsoft Word ac Excel a chleientiaid e-bost.

7 ZOHO CRM
Gwefan: www.zoho.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: System CRM sy’n ei rheoli ei hun ac yn eich galluogi i dracio’r holl gyfleoedd gwerthu, cyfleoedd 
mewnforio oddi wrth drydydd parti, awtomeiddio tasgau a chynnwys gwybodaeth am gwsmeriaid posibl o’ch 
gwefan. Mae’n cynnwys adroddiadau dynamig a dangosfwrdd ag adroddiadau amser real.
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1 EPOS SYSTEMS
Gwefan: www.epossystemsltd.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Colegau, gwestai, clybiau nos, pentrefi ymddeol, busnesau lletygarwch, 
busnesau iechyd a harddwch
Llwyfan: Cyfrifiaduron personol, dyfeisiau clyfar, sganwyr, desgiau talu
Disgrifiad: Mae’n darparu dulliau manwerthu wedi’u haddasu ar gyfer y man gwerthu ac yn helpu 
systemau rheoli i integreiddio’r pecynnau meddalwedd ar sail anghenion busnesau penodol.

2 EPOSNOW
Gwefan: www.eposnow.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau manwerthu a lletygarwch
Llwyfan: iPad, Android, Mac a chyfrifiaduron personol, sganwyr ac argraffyddion
Disgrifiad: Mae Epos Now wedi’i gynllunio i weithio gyda bron pob math o feddalwedd man gwerthu, 
yn cynnwys cyfrifiaduron personol, Macs, iPads a dyfeisiau llechen Android. Mae’n darparu rhaglenni 
cyflawn ar gyfer adrodd, rhestru stoc, teyrngarwch cwsmeriaid a diogelwch, gan roi gwahanol lefelau o 
reolaeth i staff drwy rifau adnabod personol neu gardiau sweipio.

3 INTELLIGENT RETAIL
Gwefan: www.intelligentretail.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig, busnesau manwerthu, siopau unigol a  
siopau cadwyn
Llwyfan: Cyfrifiaduron personol, sganwyr, argraffyddion
Disgrifiad: Pecyn manwerthu i ddiwallu anghenion manwerthwyr annibynnol aml-sianel. Mae’n 
cwmpasu siopau, mannau gwerthu, e-fasnach, archebu drwy’r post ac ar-lein. Rhoddir prisiau ar gais 
– ymgynghori am ddim i asesu maint y system sydd ei hangen.

MANNAU GWERTHU ELECTRONIG
Mae systemau mannau gwerthu electronig (EPOS) yn fwy na dim ond desgiau 
talu crand. Maent yn hanfodol i’ch helpu i reoli stoc, cyfrifyddu gwerthiant yn 
awtomatig a’i gwneud yn haws tracio/optimeiddio prisiau. Yn bwysicaf oll, 
maent yn eich galluogi i ddefnyddio dulliau gwerthu datblygedig fel disgowntiau, 
cynigion arbennig a chynlluniau teyrngarwch. Maent yn hanfodol ar gyfer pob 
math o fanwerthu.
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5 POINTONE
Gwefan: www.pointone-epos.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Bwytai, bariau, caffis, tafarndai, theatrau, clybiau nos
Llwyfan: Ffonau clyfar, ar-lein, desgiau gwerthu sgrin gyffwrdd
Disgrifiad: Mae PointOne yn cynnig popeth sydd ei angen ar y sector lletygarwch, yn cynnwys y gallu i 
reoli stoc, archebu ar-lein, taliadau Chip a PIN a rheoli ceginau. Yn ogystal â desgiau gwerthu EPOS  
mwy traddodiadol, mae PointOne yn cynnwys system EPOS dyfeisiau llechen Android ar gyfer archebu 
wrth y bwrdd.

4 LIGHTSPEED
Gwefan: www.lightspeedhq.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau manwerthu, rheolwyr siopau, bwytai, bariau, caffis
Llwyfan: Mannau gwerthu electronig cwmwl, iOS, sganwyr cod bar, argraffyddion (symudol, 
derbynebau cludadwy)
Disgrifiad: Mae Lightspeed yn system gyfunol ar gyfer manwerthu, rheoli siopau, rheoli rhestrau 
stoc, prosesu gwerthiant a rheoli cyflogeion. Mae’n rhoi’r gallu i reoli un lleoliad neu nifer o leoliadau 
ac i integreiddio sianeli ar-lein ac mewn siopau yn ddi-dor.

6 UNIWARE
Gwefan: www.uniware.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau manwerthu a lletygarwch
Llwyfan: Cyfrifiaduron personol, terfynellau mannau gwerthu, sganwyr, mannau gwerthu symudol, 
heb arian parod, gwerthu awtomatig, y we
Disgrifiad: Mae Uniware yn darparu pecynnau meddalwedd ar gyfer y sectorau manwerthu a 
lletygarwch sy’n defnyddio’r technolegau diweddaraf i ddarparu ar gyfer mannau gwerthu electronig 
mwy clyfar, taliadau di-dor a chreadigol, teyrngarwch deallus, hyrwyddo, e-gaffael a rheoli stoc. 

7 VEND
Gwefan: www.vendhq.com/uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau manwerthu
Llwyfan: Ar y we (cyfrifiaduron personol, iPad, Mac), argraffyddion, sganwyr
Disgrifiad: Mae system gwmwl Vend ar gyfer mannau gwerthu yn caniatáu i chi weithio lle y mynnwch 
a storio’ch gwybodaeth hanfodol yn ddiogel ar-lein. Gan ei bod yn system gwmwl, gallwch reoli nifer o 
amgylcheddau ar-lein, ond bydd y system yn gweithio all-lein os bydd eich cysylltiad â’r rhyngrwyd yn methu.
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1 IZETTLE
Gwefan: www.izettle.com/gb
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach a chanolig
Llwyfan: iOS, iPad a dyfeisiau Android
Disgrifiad: Mae iZettle yn troi’ch dyfais symudol yn fan talu, gan adael i chi gymryd taliadau cerdyn 
credyd, gyda’r dewis o ddefnyddio darllenydd cardiau Bluetooth. Nid oes ffi fisol am ddefnyddio’r ap, 
ond mae iZettle yn codi ffi fach am bob trafodiad gwerthu â cherdyn.

3 PAYPAL
Gwefan: www.paypal.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Cwmnïau o bob maint
Llwyfan: Ar-lein, dyfeisiau clyfar (drwy ap), darllenydd cardiau symudol
Disgrifiad: Mae PayPal yn cynnig dewis o ddulliau talu. Gallwch eu defnyddio ar eich gwefan drwy 
ddefnyddio botymau talu; yn bersonol drwy daliadau Chip a Pin a thaliadau digyswllt; gyda darllenydd 
cardiau neu ap symudol; tra bydd PayPal Invoicing yn gallu gofalu am filio.

2 OPAYO
Gwefan: www.opayo.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar-lein, darllenwyr cardiau a ffonau
Disgrifiad: Mae Opayo yn cynnig dewis o ddulliau talu â cherdyn sy’n ei gwneud yn hawdd i 
gwsmeriaid dalu, boed drwy derfynnell cardiau ar wahân neu ddull mwy soffistigedig sy’n integreiddio 
â’ch system EPOS. Mae cymorth ar gael am ddim ddydd a nos saith diwrnod yr wythnos.

TALIADAU
Mae systemau talu yn caniatáu i chi gymryd arian yn uniongyrchol gan eich 
cwsmeriaid yn y ffyrdd mwyaf hyblyg posibl. Mae systemau talu ar-lein yn caniatáu 
i chi wneud arian o’ch gwefan; mae systemau cardiau credyd yn grymuso’ch 
busnes drwy ddarparu darllenwyr cardiau yn y siop; ac mae’r systemau talu 
symudol diweddaraf yn gadael i chi gymryd taliadau ar gerdyn yn gyflym a rhwydd 
ym mhob man drwy ddefnyddio darllenydd symudol a llechen neu ffôn clyfar.
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5 SUMUP
Gwefan: www.sumup.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach a chanolig
Llwyfan: Dyfeisiau iOS, iPad ac Android 
Disgrifiad: Mae SumUp yn system taliadau symudol sy’n defnyddio darllenydd Bluetooth gyda dyfais 
symudol i gymryd taliadau mewn unrhyw le. Nid oes ffi fisol, ond mae SumUp yn codi ffi drafod o 1.69% 
ar bob taliad a wneir drwy ei system.

4 STRIPE
Gwefan: www.stripe.com/gb
Cynulleidfa Arfaethedig: Cwmnïau o bob maint
Llwyfan: Ar-lein
Disgrifiad: Mae Stripe yn eich galluogi i greu ffurflenni talu deniadol ar gyfer eich gwefan a derbyn 
taliadau drwy ddefnyddio pob un o’r prif gardiau credyd. Mae’n galw am integreiddio â gwefan gan y 
datblygwr a chodir ffi ar sail canran am bob trafodiad ar sail model talu wrth fynd.

6 VALITOR
Gwefan: www.valitor.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Sefydliadau o bob maint drwy logi tymor byr
Llwyfan: Peiriannau cardiau (symudol, pen cownter, digyffwrdd), ar-lein
Disgrifiad: Mae’n darparu popeth sydd ei angen ar fusnesau i ddechrau derbyn taliadau ar gerdyn 
credyd neu ddebyd, yn cynnwys terfynellau cerdyn credyd a phrosesu cardiau. Mae ar gael i’w logi 
dros y tymor byr ac ar gyfer gweithgareddau corfforaethol tymor hwy.

7 WORLD PAY
Gwefan: www.worldpay.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Ar-lein, darllenwyr cardiau (pen bwrdd, cludadwy, symudol)
Disgrifiad: Pa un a ydych wrth y ddesg talu, yn gweithio ar lawr y siop, yn ymweld â chwsmeriaid, neu 
ag angen dull talu ar-lein, mae World Pay yn cynnig cynlluniau prisiau syml ar gyfer peiriannau cardiau 
a fydd yn cwrdd â’ch anghenion busnes. Mae’n cynnig cynlluniau talu wrth fynd, misol a safonol.
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1 BOOKINGLIVE
Gwefan: www.bookinglive.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Digwyddiadau, dosbarthiadau, cyrsiau, addysg a gofal iechyd, canolfannau
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iOS, Android, Windows
Disgrifiad: Mae BookingLive yn gallu darparu ar gyfer pob math o archebu, yn amrywio o bartïon 
a drefnwyd i ddigwyddiadau mewn canolfannau cynadledda. Mae’n darparu archebu heb gomisiwn, 
CRM integredig, CMS am ddim i ddatblygu’ch tudalennau archebu eich hunain, a thair haen brisiau 
hawdd eu deall.

2 JRNI
Gwefan: www.jrni.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Banciau, busnesau manwerthu a llywodraethau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae JRNI yn galluogi sefydliadau i greu amserlenni cymhleth ar sail prosesau mewnol. 
Gall y feddalwedd hybu’r ymgysylltu â chwsmeriaid, ac mae’n cynnwys offer CRM sy’n helpu i dracio 
cwsmeriaid (er y gallwch ddefnyddio offer CRM trydydd parti hefyd).

3 LITTLE HOTELIER
Gwefan: www.littlehotelier.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau gwely a brecwast, tai llety a gwestai bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Little Hotelier yn system cadw a rheoli llety yn un. Mae’n cynnwys rheolwr  
sianeli, dull archebu heb gomisiwn ar gyfer gwefannau mewnol, a system desg flaen i reoli 
gweithrediadau dyddiol.

DULLIAU ARCHEBU
Drwy ddefnyddio pecynnau archebu fel Smoothbook a BookingLive, gallwch 
drefnu i adnoddau penodol fel ystafelloedd gwesty, tocynnau ac apwyntiadau 
fod ar gael a’u gwerthu’n awtomatig. Fel arfer bydd systemau o’r fath yn 
gallu integreiddio â gwefannau a systemau talu diogel, gan gynnig ffordd 
hwylus i gwsmeriaid brynu’ch gwasanaethau ac archebu apwyntiadau drwy 
hunanwasanaeth ar adegau sy’n gyfleus iddyn nhw.
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5 SIMPLYBOOK.ME
Gwefan: www.simplybook.me/en/
Cynulleidfa Arfaethedig: Salonau, y diwydiant gwasanaethau, dosbarthiadau ffitrwydd, clinigau 
meddygol, athrawon
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae SimplyBook.me yn darparu gwefan archebu y gallwch ei haddasu yn ôl eich anghenion 
sy’n galluogi cleientiaid i drefnu apwyntiadau gyda’ch busnes. Mae’n darparu ar gyfer cyfnodau 
gwasanaeth penodol ac amseroedd byffro. Gellir addasu prisiau ar sail tasgau a nifer eich cleientiaid.

4 SHEDUL
Gwefan: www.shedul.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Salonau a sbas
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae’r offeryn archebu hwn ar gael am ddim. Gellir ei ddefnyddio i amserlennu 
apwyntiadau ac mae’n darparu ar gyfer archebu ar-lein, taliadau ac apiau symudol. Gellir anfon 
negeseuon atgoffa awtomatig a negeseuon penodol at gleientiaid, ac mae dangosfwrdd i gadw golwg 
cyffredinol ar amserlennu.

6 SMOOTHBOOK
Gwefan: www.smoothbook.co
Cynulleidfa Arfaethedig: Digwyddiadau, dosbarthiadau, busnesau bach, meddygol
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae Smoothbook yn integreiddio’n ddi-dor â PayPal ac yn delio â disgowntiau am archebu 
nifer o docynnau, talebau disgownt a thystysgrifau anrheg. Mae hefyd yn darparu cyfryngau cymdeithasol 
integredig, gellir ei roi ar waith yn gyflym, ac mae tair lefel prisiau ar gael: Free, Ad free, Pro.

7 SUPERCONTROL 
Gwefan: www.supercontrol.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau hunanddarpar
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae SuperControl yn helpu i werthu a marchnata llety hunanddarpar. Mae’n cynnwys 
opsiynau ar gyfer gwahanol lefelau hunanddarpar, o unedau eiddo sengl i asiantaethau gosod tai 
gwyliau, delio â thaliadau, integreiddio â gwefannau, marchnata a diogelu data.
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Mae effeithlonrwydd yn hanfodol i lwyddiant 

pob cwmni a thrwy ddewis y feddalwedd orau 

gellir sicrhau arbedion a gwella cynhyrchiant. 

Os yw’r offer cywir ganddynt, gall staff 

weithio’n gyflymach ac mewn ffyrdd mwy 

clyfar, gan sbarduno cydweithio a lleihau 

costau mewn llawer achos. 

O ran cynhyrchiant swyddfa, mae’n bwysig 

darparu set o offer sy’n cwrdd â gofynion y 

dasg, pa un a oes angen taenlenni cymhleth 

neu ddogfennau testun manwl. Os na 

fyddwch yn dewis y cynhyrchion mwyaf 

blaenllaw yn y farchnad oherwydd eu pris, 

gofalwch fod y feddalwedd a ddewiswch yn 

gallu agor ffeiliau o’r apiau swyddfa mwyaf 

adnabyddus fel Microsoft Word ac Excel. 

Ystyriwch opsiynau ar gyfer cydweithio hefyd, 

yn enwedig os bydd angen i nifer o bobl 

weithio ar un ddogfen.

A sôn am gydweithio, mae meddalwedd 

rhannu ffeiliau wedi dod yn fwyfwy pwysig 

i fusnesau modern, gan ei bod yn darparu 

ffordd gyflym a hwylus i rannu dogfennau, 

lluniau a fideos. Chwiliwch am becynnau 

sy’n integreiddio â’ch set bresennol o offer 

swyddfa a mynnwch gael dulliau rheoli uwch 

fel y gallwch reoli mynediad.

Os yw’ch cwmni’n prosesu nifer mawr o 

ddogfennau bob diwrnod, mae’n bosibl y bydd 

arnoch angen meddalwedd rheoli dogfennau i 

ddidoli, trefnu a strwythuro’r llif o ddata digidol. 

Gan fod y GDPR wedi dod i rym, bydd y math 

priodol o feddalwedd rheoli dogfennau yn 

gallu’ch helpu i gwrdd â rhwymedigaethau 

cyfreithiol hefyd.

Yn olaf, mae meddalwedd rheoli amser yn 

gallu helpu i hybu cynhyrchiant, drwy dracio’r 

gwaith a wneir ar brosiectau a dangos pwy 

sydd ar gael a pha bryd. Mae’r gallu i weld 

sut mae staff yn dyrannu eu hamser yn helpu 

i liniaru tagfeydd a gall beri i weithwyr fod yn 

fwy dynamig a hyblyg.
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Mae cyfreithwyr 
Feakes and Co. yn 
defnyddio system 
rheoli achosion ar-lein 
sy’n storio manylion 
cleientiaid, rheoli eu 
data ac awtomeiddio 
dogfennau ac Office 365 
i greu cynnwys, storio a 
chyfathrebu. Mae’r amser 
oedd yn arfer cael ei 
ddefnyddio i reoli ffeiliau, 
chwilio am wybodaeth 
neu greu dogfennau 
wedi’u hargraffu bellach 
yn cael ei ddefnyddio i 
roi cyngor cyfreithiol i 
gleientiaid.
Feakes and Co, Cas-
gwent, Sir Fynwy

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.
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1 ALFRESCO DOCUMENT MANAGEMENT
Gwefan: www.alfresco.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: System rheoli dogfennau ffynhonnell agored a safon agored sy’n integreiddio dulliau 
Rheoli Cynnwys Busnesau (ECM) a dulliau Rheoli Prosesau Busnesau (BPM) i gysylltu prosesau 
dogfennu o bob math.

2 M-FILES
Gwefan: www.m-files.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle neu system gwmwl
Disgrifiad: Drwy drin ffolderi rhwydwaith, SharePoint, a systemau CRM ac ERP, mae M-Files yn 
cysylltu’r holl storfeydd presennol heb fod angen ailstrwythuro. Mae’r feddalwedd yn ychwanegu dulliau 
ar gyfer archwilio ffeiliau, osgoi dyblygu, rheoli fersiynau a chwilio pwerus.

3 MASTERCONTROL
Gwefan: www.mastercontrol.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr (yn enwedig yng nghyd-destun rheoleiddio)
Llwyfan: Ar y safle neu system gwmwl
Disgrifiad: Yn aml bydd cwmnïau a sefydliadau sy’n ymwneud â gwaith rheoleiddio yn gorfod 
cydymffurfio â rheoliadau a safonau cymhleth. Mae’r feddalwedd hon yn awtomeiddio prosesau ar 
gyfer llwybro, cyflenwi, uwchgyfeirio a chymeradwyo dogfennau; mae’n rheoli adolygiadau ac yn gwella 
dulliau archwilio a chydweithio.

RHEOLI DOGFENNAU
Drwy weithio fel dull storio canolog, mae meddalwedd rheoli dogfennau yn 
cymryd yr holl wybodaeth ddistrwythur y mae busnes yn ei chasglu ac yn 
ei siapio a’i rheoli. Mae meddalwedd o’r math hwn yn gallu helpu i safoni 
cyfathrebiadau hefyd, drwy ddarparu templedi ar gyfer gohebiaeth busnes ac, o 
gofio bod y GDPR mewn grym erbyn hyn, mae meddalwedd rheoli dogfennau yn 
gallu’ch helpu i ddiogelu dogfennau a chydymffurfio â gofynion am ddiogelu data.
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5 OFFICEGEMINI DOKMEE
Gwefan: www.dokmee.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a mawr
Llwyfan: Ar y safle ar gyfer cleientiaid Windows, cwmwl, iOS ac Android
Disgrifiad: System ddiogel a hwylus sy’n rhoi’r gallu i gipio a storio dogfennau, chwilio ac adalw, a 
hefyd i rannu ffeiliau’n ddi-dor. Cynigir fersiynau Desktop, Professional ac Enterprise.

4 NETDOCUMENTS
Gwefan: www.netdocuments.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Gwasanaeth meddalwedd ar gyfer rheoli dogfennau sy’n rhoi pwyslais ar gydweithio. 
Gall defnyddwyr greu gweithfannau a chaniatáu i gleientiaid lanlwytho, golygu a chyrchu dogfennau 
a negeseuon e-bost ar unrhyw adeg ar bob math o ddyfais. Mae’n integreiddio’n llwyr â Microsoft 
Office a Salesforce CRM.

6 TEMPLAFY
Gwefan: www.templafy.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bancio a chyllid, yswiriant, cyfreithiol a llywodraeth, busnesau 
bach a chanolig 
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n rheoli’r holl broses o reoli a chreu dogfennau gan gynnwys dogfennau swyddfa, 
cyflwyniadau a negeseuon e-bost. Mae’n creu safonau cwmni ar gyfer cyfathrebu, gan gynnig ffordd 
glir a brand-benodol i gysylltu â chwsmeriaid.

7 V1 DOCUMENT MANAGEMENT
Gwefan: www.wearev1.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau cyllid, swyddogaethau adnoddau dynol a chyflogres ar gyfer 
busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Windows, gwasanaeth lletya cwmwl
Disgrifiad: Dull rheoli dogfennau sy’n gallu ehangu’n gyflym ar gyfer storio, adalw, rheoli, cyflenwi ac 
awdurdodi dogfennau busnes electronig. Gellir ei integreiddio â nifer o’r prif systemau cyfrifyddu, ERP 
ac adnoddau dynol.
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1 ACTITIME
Gwefan: www.actitime.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android, ar y safle
Disgrifiad: Rhai o’r prif nodweddion yn ActiTIME yw taflenni amser ar-lein, amcanbrisiau am 
dasgau a negeseuon atgoffa am ddyddiadau terfyn er mwyn rheoli costau prosiectau. Gellir rhentu’r 
feddalwedd fel gwasanaeth cwmwl neu ei phrynu a’i lletya ar weinyddion ar y safle.

2 BQE CORE
Gwefan: www.bqe.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig (cwmnïau gwasanaethau proffesiynol)
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android, ar y safle
Disgrifiad: Meddalwedd cyfrifyddu a gwybodaeth busnes hyblyg ar gyfer rheoli prosiectau a bilio am 
amser ar gyfer gwahanol ddiwydiannau. Mae’r rhain yn cynnwys: adeiladu, pensaernïaeth, peirianneg a 
dylunio. Mae’n integreiddio â QuickBooks a mathau eraill o feddalwedd cyfrifyddu

3 MITREFINCH
Gwefan: www.mitrefinch.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android, ar y safle
Disgrifiad: Mae cynhyrchion Mitrefinch yn cynnwys rhai ar gyfer tracio amser a phresenoldeb, rheoli 
absenoldeb, trefnu rhestrau gwaith, adnoddau dynol, y gyflogres a rheoli mynediad. Gellir rhentu 
meddalwedd tracio amser a phresenoldeb am ffi fisol.

RHEOLI AMSER
Defnyddir meddalwedd rheoli amser fel arfer i gofnodi’r amser y mae pob 
cyflogai yn ei dreulio ar dasgau penodol. Gall helpu defnyddwyr i drefnu eu 
hamser yn well a dangos pa aelodau staff sydd ynghlwm wrth waith penodol gan 
roi’r gallu i reolwyr prosiectau roi cyfrif am yr adnoddau y mae prosiect yn eu 
defnyddio. Gellir defnyddio meddalwedd rheoli amser hefyd i filio cleientiaid am 
amser a dreuliwyd ar dasg, cleient neu brosiect penodol.
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5 TIMEWARE
Gwefan: www.timeware.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Gweinydd ar y safle a/neu system gwmwl
Disgrifiad: Mae Timeware yn delio â phersonél, rheoli absenoldeb, presenoldeb cyflogeion, rheoli 
mynediad, costio gwaith a dadansoddi canolfannau costau. Mae wedi’i ategu gan borth rheoli ar y we a 
chyfleusterau datblygu pwrpasol. Bydd costau wedi’u seilio ar yr anghenion penodol.

4 TEMPORA
Gwefan: www.temporasoftware.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n cynnwys taflenni amser, adroddiadau am drefnu staff, dadansoddi elw a cholled a 
chyfleuster ar gyfer gofyn am wyliau a’u cymeradwyo, tracio salwch ac absenoldeb cyflogeion. Bydd 
y pris wedi’i seilio ar nifer y defnyddwyr a’r nodweddion a ddewisir.

6 TOGGL
Gwefan: www.toggl.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, timau ac asiantaethau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Cliciwch y botwm i gychwyn yr amserydd a bydd Toggl yn cofnodi’r gweddill. Wedyn 
bydd adroddiadau trwyadl yn dangos i reolwyr sut mae eu staff wedi gweithio. Mae fersiwn am 
ddim ar gyfer hyd at bump o ddefnyddwyr, ac mae dwy haen ar gael am dâl sydd hefyd yn cynnwys 
negeseuon atgoffa, cyfraddau ar gyfer bilio ac amcangyfrifon amser.

7 TRELLO
Gwefan: www.trello.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Trello a’i ddull Kanban yn ddelfrydol i reoli prosiectau, ond gellir ei ddefnyddio 
hefyd i dracio’r amser y mae gweithwyr yn ei dreulio ar dasgau. Mae ar gael am ddim ac mae nifer o 
ychwanegion ar gael gan gwmnïau trydydd parti i roi trosolwg ar yr amser y mae pob aelod o’ch staff yn 
ei dreulio ar dasgau penodol.
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1 APACHE OPENOFFICE
Gwefan: www.openoffice.org/
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, datblygwyr, hobïwyr
Llwyfan: Ar y safle ar gyfer cyfrifiaduron personol, Linux, Mac
Disgrifiad: Mae’r fersiwn Apache o OpenOffice yn cynnwys Writer (prosesydd geiriau), Calc 
(taenlen), Impress (cyflwyniadau), ynghyd â meddalwedd mathemateg, cronfa ddata a lluniwr 
diagramau. Mae’n cydweddu â Microsoft Office, ac mae fersiwn hŷn ohono ar gael yn Gymraeg.

2 GOOGLE DOCS
Gwefan: www.google.co.uk/docs/about/
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: System gwmwl sy’n cynnwys set o offer swyddfa/rhannu ffeiliau ac yn rhedeg drwy borwr 
gwe. Mae’n cynnwys Docs (prosesydd geiriau), Sheets (taenlen) a Slides (cyflwyniadau). Gallwch 
symud ymlaen drwy ddefnyddio cyfrif G Suite i reoli mynediad gan gyflogeion a hyrwyddo diogelwch.

3 IWORK
Gwefan: www.apple.com/uk/iwork/
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: System gwmwl ac ar y safle ar gyfer Mac; iPhone ac iPad
Disgrifiad: Pages (prosesydd geiriau), Numbers (taenlen), Keynote (cyflwyniadau), iPhoto (golygu 
lluniau), iMovie (golygu fideo), GarageBand (cerddoriaeth). Mae’n cydweddu â Microsoft Office ar 
gyfer rhannu gwaith a hefyd ag iCloud ar gyfer golygu a chydweithio ar-lein.

CYNHYRCHIANT SWYDDFA
Microsoft Office 365 yw’r set o offer swyddfa sy’n fwyaf adnabyddus drwy’r byd ac 
sydd â’r cymorth gorau ar ei chyfer. Mae’n cynnwys prosesydd geiriau, taenlenni, 
pecyn cyflwyniadau ac offer e-bost mewn un bwndel hwylus. Mae ar gael hefyd 
fel pecyn ar-lein sy’n cynnwys cydweithio a rhannu ffeiliau yn nodweddion safonol. 
Mae setiau eraill o offer swyddfa da ar gael ond, os byddwch yn dewis un ohonynt, 
bydd yn bwysig sicrhau ei bod yn cydweddu ag Office.
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5 MICROSOFT OFFICE 365
Gwefan: products.office.com/en-US/
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: Ar y safle ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, a system gwmwl
Disgrifiad: Mae’n cynnwys Word, Excel a PowerPoint ynghyd â’r apiau Outlook (e-bost a chalendr), 
Access (cronfa ddata), Visio (diagramau), Publisher (cyhoeddi) ac OneNote (gwneud nodiadau). Mae 
fersiwn Gymraeg ar gael o’r feddalwedd gynhwysfawr hon.

4 LIBREOFFICE
Gwefan: www.libreoffice.org/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, datblygwyr, hobïwyr
Llwyfan: Ar y safle ar gyfer cyfrifiaduron personol, Linux, Mac
Disgrifiad: Mae LibreOffice yn fersiwn well o OpenOffice gyda mwy o gefnogaeth. Yr un yw’r enw ar 
ei swyddogaethau (Writer, Calc, Impress, etc.), mae cymorth ar gael ar ei gyfer yn Gymraeg, a bydd 
yn gweithio gyda ffeiliau o’r prif setiau o offer swyddfa, yn cynnwys Microsoft Office.

6 ZOHO DOCS FOR BUSINESS
Gwefan: www.zoho.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Meddalwedd ar-lein ar gyfer dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau. Gellir storio dogfennau 
mewn un man, eu cydamseru ar draws dyfeisiau a’u rhannu â nifer o ddefnyddwyr a chyfrifon mewn 
unrhyw le. Mae’n cynnwys rheolaethau cynhwysfawr ar gyfer rheoli defnyddwyr a gweinyddu.
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1 BOX
Gwefan: www.box.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n gwneud copïau wrth gefn o ffeiliau personol ac yn eu storio’n ddiogel. Gall rannu 
ffeiliau unigol a ffolderi unigol â defnyddwyr eraill, cydamseru ffeiliau rhwng cyfrifiaduron a rhwng 
dyfeisiau symudol. Mae’r opsiynau canlynol ar gael: Starter, Business, Business Plus ac Enterprise.

2 CITRIX SHAREFILE
Gwefan: www.sharefile.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac ac iOS
Disgrifiad: Mae Sharefile, sydd ar gael gan Citrix, yn darparu’r holl nodweddion safonol ar gyfer rhannu 
dogfennau a welir ar y dudalen hon. Mae hefyd yn cynnwys gwefannau porth pwrpasol ar gyfer rhannu 
ffeiliau â chleientiaid, e-bost wedi’i hamgryptio, ffyrdd diogel i anfon ffeiliau ac integreiddio ag Office 365.

3 DROPBOX
Gwefan: www.dropbox.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Os byddwch yn storio ffeil yn Dropbox, bydd ar gael yn awtomatig ar bob dyfais arall rydych 
yn defnyddio’r feddalwedd arni. Mae’r ffeiliau a ffolderi a rennir yn cael eu cydamseru fel y bydd y 
fersiwn ddiweddaraf ar gael bob amser. Cynigir yr opsiynau canlynol: Free, Pro a Business.

RHANNU FFEILIAU
Mae meddalwedd rhannu ffeiliau yn darparu ar gyfer storio a chydamseru 
canolog. Gellir ei defnyddio i wneud fersiynau wrth gefn o ffeiliau, i reoli 
fersiynau, ac i ddosbarthu cynnwys i grwpiau yn ddiogel. Er mwyn hybu 
cydweithio, mae gwasanaethau ar-lein fel Dropbox a Microsoft OneDrive yn 
defnyddio dulliau cydamseru i helpu defnyddwyr i ddiweddaru ffeiliau pwysig yn 
awtomatig ar eu holl ddyfeisiau.
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5 ICLOUD
Gwefan: www.apple.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion a busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac ac iOS
Disgrifiad: Y system gwmwl ddiofyn i’w defnyddio ar gyfer storio ar iPhones, iPads a Macs. Yn sgil 
cyflwyno iCloud Drive, gall defnyddwyr rannu ffeiliau a gwneud copïau wrth gefn ohonynt ar-lein, a 
chydweithio ar ddogfennau iWork gyda nifer o ddefnyddwyr. Mae’n cynnwys 5GB o gyfleusterau storio 
am ddim.

4 GOOGLE DRIVE
Gwefan: drive.google.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Gallwch storio’ch dogfennau ar ‘yriant’ ar-lein Google neu weithio ar-lein drwy ddefnyddio 
ei apiau Docs, Sheets a Slides mewn unrhyw le. Mae’r gyriant sylfaenol ar gael am ddim, ond er mwyn 
cael rhagor o opsiynau storio a gwell diogelwch, gallwch symud ymlaen at gyfrif G Suite am dâl.

6 MICROSOFT ONEDRIVE
Gwefan: onedrive.live.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Ateb Microsoft i Google Drive yw hwn yn y bôn. Mae’n cynnwys cyfleusterau ar gyfer 
storio diogel ar-lein, rhannu ffeiliau a chydamseru. Mae cynlluniau ar gael ar gyfer unigolion a 
busnesau, yn cynnwys opsiynau sydd ar gael mewn bwndel gyda Microsoft Office 365.

7 WORKSHARE
Gwefan: www.workshare.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android 
Disgrifiad: Mae Workshare wedi’i hintegreiddio i blatfform Litera ac mae’n darparu cyfleuster cymharu 
dogfennau, system cydweithio ar ddogfennau i gadw ac olrhain diwygiadau, a glanhau metaddata er 
mwyn osgoi colli data. Fersiynau Cymharu, Rhannu ac Integreiddio.
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Mae’r gallu sydd gan gwmni i gyfathrebu’n 

fewnol ac yn allanol yn gallu golygu’r 

gwahaniaeth rhwng llwyddo a methu. Gyda 

dyfodiad negeseua gwib, teleffoni Protocol 

Llais dros y Rhyngrwyd a chynadledda fideo, 

mae’r ffyrdd o gyfathrebu mewn busnesau’n 

newid yn sylweddol.

Yn fwyfwy bellach, mae’r e-bost yn symud 

i’r cwmwl, gan ysgafnhau’r baich rheoli 

ar ysgwyddau staff TG mewnol a gwella 

mynediad ar gyfer cyflogeion. Gyda golwg 

ar yr opsiynau sydd wedi’u rhestru yma, 

bydd y gwasanaethau e-bost gorau yn eich 

galluogi i weld eich negeseuon drwy gyfrwng 

cleientiaid pen bwrdd, dyfeisiau symudol a 

dros y we.

Wedyn rhaid ystyried negeseua gwib. Nid 

yw’n disodli’r e-bost, ond mae’n caniatáu i 

staff gydweithio a chyfathrebu mewn sianeli 

ac ar draws adrannau yn fwy effeithiol. Yn 

wir, bydd yn aml yn darparu’n well o lawer ar 

gyfer cyfathrebu o fewn y cwmni nag y mae 

e-bost. Yma eto, chwiliwch am wasanaeth 

sy’n cynnig mynediad hyblyg (y we, dyfeisiau 

symudol a chleientiaid), ac mae’n bosibl y 

byddwch yn gallu arbed arian drwy fuddsoddi 

mewn system sy’n cynnwys e-bost a 

negeseua gwib yn yr un lle.

Nod gwasanaethau Protocol Llais dros y 

Rhyngrwyd yw darparu system ddigidol yn lle 

eich system ffôn, gan roi teleffoni safonol i chi 

am lai o gost. Mae hyblygrwydd yn bwysig 

hefyd, a gallwch fabwysiadu dulliau gweithio 

hyblyg drwy ddefnyddio system Protocol Llais 

dros y Rhyngrwyd sy’n caniatáu i’r defnyddiwr 

ateb ar ei ffôn desg yn unrhyw le.

Yn olaf, mae cynadledda fideo yn rhatach 

ac yn fwy hygyrch nag erioed. Mae galwadau 

un-i-un syml yn ddarpariaeth arferol, felly 

chwiliwch am system sy’n cynnwys galwadau 

grŵp neu’n cynnal ystafelloedd cyfarfod ar 

gyfer galwadau ehangach rhwng cwmnïau.
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Mae’r elusen Area 
43 wedi mabwysiadu 
seilwaith digidol i’w 
galluogi i redeg ei 
chanolfan galw heibio a’i 
gwasanaethau cwnsela i’r 
1,800 o bobl ifanc agored 
i niwed mae’n eu helpu 
bob blwyddyn. Mae’r 
dechnoleg newydd yn 
golygu bod yr elusen bod 
mewn sefyllfa well nag 
erioed i gyrraedd pobl 
mewn angen yng nghefn 
gwlad Ceredigion.
Area 43, Aberteifi

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/astudiaethau-achos/elusen-yn-lleihau-heriau-achosir-gan-unigedd-gwledig
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/digwyddiadau
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cysylltwch-ni
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy


1 CISCO WEBEX MEETING
Gwefan: www.webex.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Pecyn ar gyfer cynadledda fideo, rhannu a chydweithio sy’n cynnig haen am ddim 
sy’n darparu ar gyfer tri o bobl ym mhob cyfarfod gydag un lletywr. Drwy dalu am un o’r cynlluniau 
Premium, gallwch gynnal cyfarfodydd gyda hyd at wyth, 25 neu 100 o bobl.

2 FACETIME
Gwefan: www.apple.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gydag iPhone, iPad a Mac
Disgrifiad: FaceTime yw’r gwasanaeth galw sydd wedi’i gynnwys yn nyfeisiau Apple (symudol a 
Mac). Mae’n darparu galwadau fideo a llafar am ddim dros y rhyngrwyd. Ar ôl cyflwyno iOS 12, mae’r 
gwasanaeth bellach yn darparu ar gyfer galwadau fideo gyda hyd at 32 o bobl. Nid yw’n cael ei gynnal 
ar ddyfeisiau heblaw rhai Apple.

3 GOOGLE MEET
Gwefan: meet.google.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Google Meet yn becyn sgwrsio a chynadledda fideo sydd ar gael am ddim. Mae’n 
gweithio drwy borwr neu ar yr apiau symudol pwrpasol. Rhaid i drefnwyr galwadau Meet fod â chyfrif 
Google, ond gallant wahodd unrhyw un arall i gymryd rhan yn yr alwad drwy ddarparu cyfeiriad gwe 
drwy’r e-bost.

CYNADLEDDA FIDEO
Mae cyfathrebu wyneb yn wyneb yn fwy effeithiol yn aml na neges e-bost neu alwad 
ffôn ac mae meddalwedd cynadledda fideo yn gallu’ch helpu i gysylltu â gweithwyr a 
chwsmeriaid fel ei gilydd. Gall y feddalwedd briodol helpu hefyd i leihau costau teithio 
a galluogi gweithio hyblyg. A thrwy gael ystafell gynadledda fideo bwrpasol, gallwch 
gyfathrebu â grwpiau o bell mewn ffordd broffesiynol ac effeithiol.

42

CYNADLEDDA FIDEO

03000 6 03000

YN ÔL I’R 
CYNNWYS

http://www.webex.co.uk
http://www.apple.com
http://meet.google.com


5 LIFESIZE
Gwefan: www.lifesize.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Yn ogystal â sgwrsio fideo, mae Lifesize yn cynnwys nodweddion ar gyfer rhannu sgrin, 
integreiddio calendrau, sgwrsio a galwadau llafar, ynghyd â diogelwch llwyr i’ch cyfrif ar gyfer storio data 
a dogfennau cyfarfodydd. Gall integreiddio â Skype for Business, Slack a phecynnau eraill.

4 GOTO MEETING
Gwefan: www.gotomeeting.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Yn ogystal â’r nodweddion rhyngwyneb fideo, byrddau gwyn a rhannu, mae’n cynnig y 
gallu i rannu’ch sgrin â chyfranogwyr eraill neu adael iddynt reoli’ch system. Mae hefyd yn darparu ar 
gyfer llinellau cynadledda drwy ffonio.

6 POWWOWNOW
Gwefan: www.powwownow.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro a bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Drwy ddefnyddio cyfrifiadur pen bwrdd, mae PowWowNow yn eich galluogi i rannu 
dogfennau, cofnodi cyfarfodydd, sgwrsio a defnyddio bwrdd gwyn. Mae dwy fersiwn ar gael: Standard a 
Pro. Mae Pro yn darparu ar gyfer mwy o gyfranogwyr ac yn cynnwys rhif ffôn ar gyfradd leol.

7 SKYPE
Gwefan: www.skype.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, Linux, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Skype yn darparu cynadledda fideo am ddim ar gyfer hyd at 25 o bobl. Hefyd gallwch 
ychwanegu rhifau Skype a gwneud galwadau traddodiadol drwy Brotocol Llais dros y Rhyngrwyd. Mae 
Skype for Business yn darparu ar gyfer 250 o gyfranogwyr, yn ogystal â chofnodi cyfarfodydd a storio ar-lein.
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1 BT CLOUD PHONE
Gwefan: business.bt.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro
Llwyfan: System gwmwl; cleientiaid ar gyfrifiaduron personol, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae BT Cloud Phone yn darparu ar gyfer hyd at naw o ddefnyddwyr. Gallwch ei 
ddefnyddio i anfon galwadau ymlaen, llwybro, trosglwyddo, sgrinio galwyr a negeseuon llais. Mae 
galwadau a wneir drwy’r system yn rhad ac am ddim, felly gall gweithwyr siarad heb wario dim. Mae 
dewis o rifau ffôn rhanbarthol hefyd.

2 GRADWELL SME
Gwefan: www.gradwell.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl; mae’n darparu ar gyfer cleientiaid trydydd parti ar gyfrifiaduron personol, 
Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n darparu ar gyfer galwadau mewnol am ddim drwy VoIP, negeseuon llais, anfon 
galwadau ymlaen i unrhyw rif (yn cynnwys ffonau symudol), ac yn darparu cyfeiriadur cysylltiadau a 
chyfleuster CLI (Caller Line Identity). Mae’r opsiynau canlynol ar gael: Single, Multi a Business.

3 RINGCENTRAL
Gwefan: www.ringcentral.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl; cleientiaid ar gyfrifiaduron personol, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Ymhlith y prif nodweddion y mae bwndeli munudau yn y DU, negeseuon llais i’r e-bost, 
derbynnydd awtomatig a logiau galwadau. Mae’r pecynnau drutach yn cynnwys monitro galwadau a 
recordio galwadau, cynadledda fideo a llafar, ac adrodd hanesyddol hefyd.

PROTOCOL LLAIS DROS Y RHYNGRWYD
Yn hytrach na defnyddio llinellau ffôn traddodiadol, mae teleffoni Protocol Llais 
dros y Rhyngrwyd (VoIP) yn llwybro galwadau drwy’r rhyngrwyd. Cyfraddau ffonio 
rhatach a dim rhent llinell yw’r ddwy fantais amlycaf, ond mae VoIP yn gallu rhoi 
mwy o hyblygrwydd hefyd. Er enghraifft, mae gweithwyr ar ddesgiau poeth yn gallu 
mewngofnodi i unrhyw ddesg ffôn VoIP a derbyn eu galwadau, ac mae cleientiaid ar 
ddyfeisiau symudol a gliniaduron yn gallu derbyn galwadau yn unrhyw le.
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5 SKYPE
Gwefan: www.skype.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl; cleientiaid ar gyfrifiaduron personol, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Skype oedd un o’r gwasanaethau cyntaf wedi’i seilio ar Brotocol Llais dros y Rhyngrwyd. 
Mae’n darparu galwadau am ddim i ddefnyddwyr Skype eraill. Gallwch hefyd ychwanegu rhif ffôn 
traddodiadol at eich cyfrif a galw llinellau tir a ffonau symudol allanol. Mae Skype for Business yn 
darparu ar gyfer mwy o ddefnyddwyr.

4 SIPGATE
Gwefan: www.sipgate.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl; mae’n darparu ar gyfer cleientiaid trydydd parti ar gyfrifiaduron personol, 
Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: System ffonau busnes gynhwysfawr sy’n cynnwys cyfleusterau rheoli galwadau, ffacsio dros 
y we, SMS, negeseuon llais, gweinyddu aml-ddefnyddiwr, ciwio galwadau a log digwyddiadau. Mae’n cael 
ei rheoli’n gyfan gwbl drwy’r cwmwl. Codir tâl yn fisol yn ôl y dewis o nodweddion a nifer y defnyddwyr.

6 SOHO66
Gwefan: www.soho66.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl sy’n darparu ar gyfer cleientiaid trydydd parti ar gyfrifiaduron personol, Mac, 
iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n darparu un rhif ffôn yn yr ardal cod o’ch dewis yn y DU ac yn eich galluogi i gysylltu 
ffôn VoIP ar gyfer pob gweithiwr. Mae’n cynnwys llwybro ar adegau penodol, galwadau tair ffordd, 
anfon galwadau ymlaen a recordio, a derbynnydd rhithwir.

7 VONAGE
Gwefan: www.vonage.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl, cleientiaid ar gyfrifiaduron personol, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae pecyn Select Vonage yn darparu ar gyfer trosglwyddo galwadau a’u hanfon ymlaen. 
Mae’r pecyn Professional hefyd yn cynnwys monitro galwadau, ciwiau, derbynnydd rhithwir a recordio. 
Mae’r pecyn Ultimate yn darparu hefyd ar gyfer recordio ar draws y cwmni ac mae’n integreiddio â 
Salesforce, G Suite, SugarCRM ac Office 365.
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1 EJABBERD
Gwefan: www.ejabberd.im
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach
Llwyfan: Ar y safle (Windows a Linux) gyda mynediad i gleientiaid trydydd parti
Disgrifiad: Mae ejabberd yn weinydd XMPP ffynhonnell agored (a oedd yn cael ei alw’n Jabber 
o’r blaen). Mae’n eich galluogi i redeg eich gweinydd eich hun ar y safle ar gyfer negeseuon gwib 
busnes. Mae’n darparu negeseua un-i-un sy’n cael ei reoli a’i redeg gan eich busnes. Mae angen 
cleientiaid trydydd parti, fel y feddalwedd Pidgin boblogaidd, i’w gynnal.

2 GOOGLE WORKSPACE
Gwefan: workspace.google.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob maint
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Dyma’r fersiwn o Gmail y codir tâl am ei defnyddio. Mae’n cynnig yr un gwasanaeth cyfarwydd 
i ddefnyddwyr ond gyda chyfeiriadau e-bost sy’n cyd-fynd ag enw parth eich cwmni. Pecyn soffistigedig 
a dibynadwy sy’n rhoi 30GB o le i ddefnyddwyr y pecyn sylfaenol, a gofod storio diderfyn i ddefnyddwyr y 
pecyn Business/Enterprise.

3 MICROSOFT OFFICE 365
Gwefan: products.office.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob maint
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Office 365 yn wasanaeth cwmwl wedi’i letya sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r e-bost 
drwy Microsoft Outlook ar nifer o ddyfeisiau gwahanol a thrwy’r we. Mae Business Essentials yn 
cynnwys e-bost, OneDrive a Microsoft Teams; mae Business Premium yn cynnwys rhaglenni Office.

E-BOST/NEGESEUA GWIB
E-bost yw’r dull o gyfathrebu mwyaf poblogaidd mewn busnesau o hyd. Mae’n 
ddelfrydol ar gyfer negeseuon hirach ac anfon hysbysiadau swyddogol, fel 
anfonebau i gwsmeriaid a chadarnhad am archebion. Mae negeseua gwib yn 
ychwanegiad effeithiol i e-bost swyddfa sy’n galluogi unrhyw un yn eich cwmni i 
gydweithio a chyfathrebu’n ddi-oed. Mae’n ddelfrydol ar gyfer sgyrsiau byrrach a 
mwy bachog.
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5 SLACK
Gwefan: www.slack.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob maint
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Slack yw’r enw mwyaf ym maes negeseua gwib i fusnesau. Mae’n eich galluogi i sgwrsio ag 
un defnyddiwr, creu sianeli (cyhoeddus a phreifat) ar gyfer sgyrsiau grŵp, rhannu ffeiliau a rhagor. Mae 
Slack yn integreiddio hefyd â nifer o wasanaethau eraill, fel Google Docs.

4 MICROSOFT TEAMS
Gwefan: products.office.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob maint
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Teams yn becyn sy’n cystadlu â Slack ac sy’n darparu negeseua gwib ar draws eich 
cwmni. Mae’n cael ei gynnwys mewn bwndel gyda’r holl gyfrifon Office 365 sy’n cynnwys e-bost. 
Gallwch sgwrsio ag un defnyddiwr neu greu sianeli ar gyfer cydweithio mewn grŵp.

6 TELEGRAM
Gwefan: www.telegram.org
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau bach
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Telegram yn wasanaeth am ddim sy’n cystadlu â WhatsApp. Mae’r cyfrifon yn cael 
eu cysylltu â rhifau ffôn, ond gall defnyddwyr guddio hyn o dan enw arall. Mae’r holl negeseuon yn 
cael eu hamgryptio a gellir eu cydamseru rhwng nifer o ddyfeisiau.

7 ZOHO MAIL
Gwefan: www.zoho.eu
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Zoho Mail yn integreiddio â chynhyrchion eraill Zoho, yn cynnwys Projects a CRM. 
Mae’n cynnig gwasanaeth e-bost diogel yn y cwmwl, gan warantu y bydd ar gael 99.9% o’r amser. Mae’r 
nodweddion hefyd yn cynnwys offer pwerus ar gyfer chwilio, hidlo ac amserlennu. Mae’r opsiwn Zoho 
Cliq hefyd yn cynnwys negeseua gwib i fusnesau.
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Does dim modd rhedeg busnes 

llwyddiannus heb bresenoldeb ar y we – 

ffenestr siop sydd i’w gweld bob awr o’r 

dydd a’r nos drwy gydol y flwyddyn a all 

fod mor syml ag ychydig o fanylion cyswllt 

neu mor gymhleth â siop ar-lein. Os ydych 

am gael gwefan â gwedd broffesiynol y 

gellir ei defnyddio’n hwylus ar ddyfeisiau 

symudol, y dewis gorau bob amser fydd talu 

am wasanaeth dylunydd gwe yn hytrach 

na cheisio ei wneud eich hun. Yn ôl yr 

uchelgais sydd gennych, mae nifer o offer 

allweddol a allai fod yn angenrheidiol ar 

gyfer eich gwaith datblygu.

Er enghraifft, mae meddalwedd e-fasnach 

yn eich galluogi i werthu’ch nwyddau 

a gwasanaethau yn awtomatig ar-lein. 

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael 

a phenderfynwch a ddylech werthu’n 

uniongyrchol i’ch cwsmeriaid drwy’ch 

gwefan eich hun, neu a fyddai lletya siop ar 

wefan manwerthu, fel eBay neu Amazon, 

yn gallu estyn eich cyrhaeddiad a lleihau 

costau rheoli.

Os oes gwefan gennych chi, sut y bydd 

cwsmeriaid posibl yn dod o hyd iddi? Beth 

yw barn pobl am y wefan, amdanoch chi 

ac am eich brand? Mae’r feddalwedd rheoli 

cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael heddiw 

yn gallu’ch helpu i dracio sylwadau am eich 

busnes ar-lein. Gall hyn eich helpu i ddod 

o hyd i gwsmeriaid bodlon a fydd yn eich 

argymell i eraill, ac i gysylltu â’r cwsmeriaid 

neu gleientiaid hynny sydd wedi cael 

problemau, a’u helpu.

Wedyn, mae meddalwedd dadansoddi’r 

we yn offeryn cynyddol bwysig i fusnesau. 

Yn fyr, mae’n eich galluogi i gael gwybod 

beth sy’n cyfeirio traffig at eich gwefan a pha 

dudalennau yw’r mwyaf poblogaidd. Drwy 

weld pa dudalennau yw’r rheini, gallwch fynd 

ati i wella’ch tudalennau a’ch cynnwys, gan 

ddefnyddio’r data i fireinio’ch gwasanaethau 

er mwyn cynyddu’ch refeniw.
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Gan ddefnyddio 
adnoddau hysbysebu 
ar-lein, mae hyn wedi 
helpu cwpl o Ynys Môn i 
arallgyfeirio i fyd glampio. 
Aethant ati i sefydlu 
Wonderfully Wild yn 2014 
ac erbyn hyn,  maent yn 
denu teuluoedd o bob cwr 
o Gymru, Swydd Gaer a 
Manceinion Fwyaf.
Wonderfully Wild, 
Biwmares

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.
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1 AMAZON MARKETPLACE
Gwefan: services.amazon.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Cwmwl  
Disgrifiad: Wrth werthu’ch cynhyrchion drwy Amazon Marketplace, byddwch yn cael hysbysiadau 
drwy’r e-bost pan roddir archebion. Gall Amazon ofalu hefyd am gyflenwi archebion, a bydd yn 
rhoi bathodyn ‘Prime’ i chi am wneud. Drwy agor un cyfrif, byddwch yn cael eich rhestru yn holl 
farchnadleoedd Amazon yn Ewrop.

2 BIG COMMERCE
Gwefan: www.bigcommerce.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, Mac, iOS, Android, Windows
Disgrifiad: Mae’n darparu templed ar gyfer dylunio siop ar-lein, optimeiddio peiriannau chwilio, 
masnach ar ddyfeisiau symudol, marchnata a rhestru stoc – ac integreiddio â rhestrau eBay. Yn ogystal 
â hyn, mae dewiniaid sy’n creu talebau a disgowntiau y gellir eu tracio. Mae cynlluniau Standard, Plus, 
Pro ac Enterprise ar gael.

3 EBAY SHOPS
Gwefan: www.ebay.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Mae eBay Shops yn ffordd i fwndelu cynhyrchion â’i gilydd ar wefan eBay. Bydd yr 
eitemau a restrir yn cael eu gweld wrth chwilio, ond bydd eicon wrth eich enw defnyddiwr, fel y bydd 
siopwyr yn gallu gweld beth arall rydych yn ei werthu. Mae’n hawdd ei reoli ac mae’r ffioedd wedi’u 
seilio ar beth rydych wedi’i werthu.

E-FASNACH
Mae gwerthiant ar-lein yn rhan bwysig iawn o economi’r DU ac mae’n parhau 
i dyfu o flwyddyn i flwyddyn. Ar y tudalennau hyn, rydym yn dangos dewis o 
offer e-fasnach allweddol i’ch helpu i werthu’ch nwyddau a/neu wasanaethau 
ar-lein. Maent yn amrywio o feddalwedd sy’n eich galluogi i greu’ch ffenestr siop 
eich hun i lwyfannau sy’n eich helpu i werthu cynhyrchion drwy wefan fwy a 
sefydledig, fel Amazon neu eBay.
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5 SHOPIFY
Gwefan: www.shopify.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Mae’n darparu ar gyfer masnach ar ddyfeisiau symudol ac yn cynnwys ap iOS, ffenestr 
siop ar gyfer dyfeisiau symudol, offer marchnata i optimeiddio peiriannau chwilio ac offer i ddadansoddi 
perfformiad eich siop ar-lein. Mae hefyd yn integreiddio â Google Analytics.

4 MAGENTO (ADOBE COMMERCE)
Gwefan: www.magento.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Llwyfan e-fasnach y gellir ei ehangu’n gyflym gyda ffynhonnell agored a seilwaith digidol 
mewn cwmwl. Gall integreiddio â systemau CRM ac ERP, anfon negeseuon e-bost awtomatig a 
thracio rhestrau stoc mewn nifer o warysau.

6 SHOPWIRED
Gwefan: www.shopwired.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Mae ShopWired yn cynnwys templedi syml a ffenestri siop hawdd eu haddasu. Mae’n 
darparu ar gyfer popeth hyd at y ddesg talu a thaliadau. Mae opsiynau ar gael hefyd sy’n cysylltu’ch 
siop â’ch cyfrifon Facebook, eBay ac Amazon.

7 WOOCOMMERCE
Gwefan: www.woocommerce.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Mae’r ategyn WooCommerce ar gyfer WordPress yn rhedeg 30% o’r siopau ar-lein. Mae’n 
eich galluogi i werthu cynhyrchion o bob math, yn amrywio o nwyddau i docynnau. Gallwch ychwanegu 
nodweddion eraill fel opsiynau ar gyfer lapio anrhegion ac integreiddio â chwmnïau danfon.
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1 BUFFER
Gwefan: www.buffer.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr, asiantaethau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Buffer yn integreiddio â Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram a LinkedIn gan roi’r 
gallu i chi amserlennu negeseuon, dadansoddi ymatebion ac ailamserlennu negeseuon poblogaidd. 
Mae cynllun ar gael am ddim sy’n gweithio gyda thri chyfrif cyfryngau cymdeithasol ac yn cyfyngu 
ciwiau postio i 10 o eitemau.

2 HOOTSUITE
Gwefan: www.hootsuite.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig, asiantaethau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n eich galluogi i reoli’ch rhwydweithiau cymdeithasol o un dangosfwrdd diogel ar y we 
a thracio’r amser y mae’n ei gymryd i’ch tîm ymateb i negeseuon. Hefyd gallwch lansio ymgyrchoedd 
marchnata, cael gwybod pwy yw’ch cynulleidfaoedd a dosbarthu negeseuon wedi’u targedu.

3 HUBSPOT
Gwefan: www.hubspot.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Cwmnïau canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae pecyn HubSpot ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol yn rhan o’i set o offer 
marchnata. Ond mae’n bosibl y bydd y pecyn cynhwysfawr hwn yn addas i gwmnïau mwy gan 
ei fod yn eu galluogi i bostio cynnwys i LinkedIn, Facebook, Instagram a Twitter wrth ddatblygu 
ymgyrchoedd marchnata.

RHEOLI CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
Mae cyfryngau cymdeithasol wedi cael effaith drawiadol ar fusnes cyfoes, ac 
mae’n well gan lawer o gwsmeriaid ymwneud â chwmnïau (a chymeradwyo eu 
hoff frandiau) drwy Facebook a Twitter. Bydd offer rheoli cyfryngau cymdeithasol 
fel Hootsuite a Buffer yn caniatáu i chi reoli ‘sut’ a ‘pha bryd’ y byddwch yn 
rhannu gwybodaeth ar eich hoff sianeli, yn ogystal â thracio sylwadau ar-lein am 
eich cwmni.
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5 SOCIALOOMPH
Gwefan: www.socialoomph.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob maint
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr 
Disgrifiad: Set o offer i wella cynhyrchiant marchnata cymdeithasol, yn cynnwys amserlennu 
diweddariadau, dod o hyd i bobl addawol i’w dilyn a monitro gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol. 
Mae’n gweithio gyda Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Plurk a blogiau busnes.

4 KHOROS
Gwefan: www.khoros.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau o bob maint
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Platfform rheoli cyflawn i anghenion cyfryngau cymdeithasol. Mae Khoros Marketing 
yn helpu i gysylltu â chwsmeriaid gydag ymgyrchoedd deallus, ynghyd â hybu cysylltiadau gyda 
chwsmeriaid. Mae hefyd yn helpu gyda chynnwys a gaiff ei greu ar gyfer cymheiriaid er mwyn 
ysbrydoli ymddiriedaeth.

6 SPROUT SOCIAL
Gwefan: www.sproutsocial.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr, asiantaethau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n eich galluogi i reoli’ch holl rwydweithiau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram a Pinterest. Gallwch amserlennu negeseuon yn y ffordd fwyaf manteisiol 
ar nifer o rwydweithiau, a rheoli offer i ddadansoddi negeseuon drwy’r cynlluniau Premium, Corporate 
neu Enterprise.

7 TWEETDECK
Gwefan: tweetdeck.twitter.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig, asiantaethau
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae’n rhoi trosolwg o nifer o gyfrifon Twitter ar un rhyngwyneb. Gallwch reoli nifer o 
gyfrifon, amserlennu trydariadau i’w hanfon yn y dyfodol, addasu a chreu llinellau amser. Hefyd gallwch 
ychwanegu nifer o golofnau ar gyfer y gwahanol chwiliadau a hashnodau rydych yn eu tracio.
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1 CLICKY
Gwefan: www.clicky.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid Windows, Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Clicky yn darparu monitro amser real ar gyfer eich gwefan, yn cynnwys  
adroddiadau manwl am draffig. Gall hidlo traffig botiaid a sbam i roi darlun cywir i chi o’r ymwelwyr. 
Rhai o’r nodweddion yw mapiau gwres a monitro cyfnodau gweithredol y wefan a hysbysiadau am 
gyfnodau anweithredol.

2 GECKOBOARD
Gwefan: www.geckoboard.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Gallwch greu’ch dangosfwrdd pwrpasol eich hun sy’n delio â dadansoddeg gwe a 
hefyd, drwy’r amrywiaeth o offer sydd ar gael, yr elfennau eraill yn eich busnes – rheoli cysylltiadau 
cwsmeriaid, e-bost, seilwaith, rheoli prosiectau, gwerthiant a chyllid a chyfryngau cymdeithasol.

3 GOOGLE ANALYTICS
Gwefan: www.google.co.uk/analytics/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae pecyn dadansoddeg Google ar gael am ddim. Mae’n tracio ymwelwyr mewn amser 
real, yn dangos manylion y cynnwys a welwyd, ac yn edrych ar siwrnai’r cwsmer. Mae ystadegau o 
Google Analytics yn gallu helpu i ddangos ble mae angen gwelliannau ar eich gwefan hefyd.

DADANSODDEG GWE
Mae dadansoddeg gwe yn offeryn hanfodol sy’n eich galluogi i weld pwy sydd 
wedi edrych ar eich gwefan, sut roeddent wedi’i chyrraedd ac o ble. Drwy edrych 
ar y data gwerthfawr hyn, gallwch weld sut mae cwsmeriaid yn dod o hyd i’ch 
cynhyrchion/gwasanaethau ac yn rhyngweithio â nhw, ac ar beth maent yn clicio. 
Drwy ei defnyddio’n briodol, mae dadansoddeg gwe yn gallu dangos beth sy’n 
gweithio’n dda ar eich gwefan a beth sydd angen ei wella.
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5 NEW RELIC
Gwefan: www.newrelic.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Set o becynnau meddalwedd ar gyfer dadansoddi. Mae Browser yn monitro’r perfformiad 
pen blaen a gwallau ac yn tracio ymwelwyr; mae APM yn eich galluogi i dracio rhaglenni ar y we; ac 
mae Mobile yn eich helpu i fonitro perfformiad apiau Android ac iOS.

4 MOZ PRO
Gwefan: www.moz.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr 
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr 
Disgrifiad: Set gynhwysfawr o offer i optimeiddio peiriannau chwilio sy’n eich helpu i ddenu mwy 
o ymwelwyr i’ch gwefan. Mae’n eich helpu i dracio’ch sgôr mewn peiriannau chwilio, gweld pa 
allweddeiriau sy’n denu defnyddwyr a dangos cyfleoedd newydd i gysylltu. Hefyd gall sganio’ch 
gwefan a helpu i’w gwella.

6 OPEN WEB ANALYTICS
Gwefan: www.openwebanalytics.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Meddalwedd dadansoddi ffynhonnell agored i dracio a dadansoddi’r defnydd o’ch 
gwefannau a rhaglenni gan ymwelwyr. Mae’n ffordd rwydd o ychwanegu dadansoddeg gwe drwy 
ddefnyddio rhyngwynebau rhaglennu seiliedig ar JavaScript, PHP, neu REST. Mae’n gweithio gyda 
WordPress, Joomla a Drupal.

7 WOOPRA
Gwefan: www.woopra.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae adroddiadau Journey yn eich helpu i ddeall sut mae defnyddwyr yn symud drwy eich 
tudalennau; mae’r opsiwn Trends yn eich helpu i fonitro newid yn y defnydd o gynhyrchion; ac mae 
adroddiadau Retention yn eich helpu i weld a yw cwsmeriaid yn dychwelyd. Mae’r cynlluniau canlynol ar 
gael: Free, Pro ac Enterprise.
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Mae’ch holl weithrediadau busnes yn 

rhedeg ar y seilwaith y mae’ch cwmni yn ei 

ddarparu. Drwy allu trin a rheoli’r seilwaith 

hwn, gallwch wella effeithiolrwydd a lleihau 

costau. Mae dwy agwedd bwysig i’w 

hystyried yn y maes hwn.

Y gyntaf yw rhithwireddu. Mae hon yn ffordd 

ragorol o gynyddu’r defnydd o gyfrifiaduron. 

Yn lle defnyddio un peiriant fel cyfrifiadur 

cleient neu weinydd, mae rhithwireddu yn 

caniatáu i chi redeg nifer o rithgyfrifiaduron 

ar yr un galedwedd. Drwy wneud hyn, gellir 

cynyddu defnydd a lleihau costau caledwedd.

O ran gweinyddion, mae rhithwireddu yn 

ffordd effeithiol i elwa i’r eithaf o’ch buddsoddi 

mewn caledwedd, gan gadw lefel uchel 

o ddiogelwch. O ran cyfrifiaduron cleient, 

mae’r defnydd o rithwireddu yn golygu bod 

defnyddwyr yn gallu defnyddio eu ‘cyfrifiadur’ 

mewn unrhyw weithfan sydd ar gael, beth 

bynnag yw ei lleoliad ffisegol.

Ym mhob achos, mae rhithwireddu yn 

cynnig ffordd haws o greu copïau wrth gefn 

o ddata ac, os bydd caledwedd yn methu, 

gallwch ailafael yn eich gwaith yn gyflymach. 

Chwiliwch am feddalwedd rhithwireddu sy’n 

gweithio gyda’r system weithredu rydych yn ei 

defnyddio’n barod.

Yr ail agwedd yw darparu Wi-Fi cyflym a 

hygyrch sy’n rhoi rhyddid i bobl ddefnyddio 

gwasanaethau y tu mewn i’ch adeilad heb 

ddarparu ceblau drud. Fodd bynnag, fe all 

hyn beri risg i ddiogelwch, felly rhaid wrth 

feddalwedd Rheoli Rhwydwaith Wi-Fi. 

Chwiliwch am system sy’n rhoi trosolwg ar 

bwyntiau mynediad di-wifr ac yn gallu rheoli 

mynediad i’r rhwydwaith (gan eich gweithwyr 

arferol a gwesteion).
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Dywed cwmni 
ymgynghori TG 
DevOpsGuys sydd wedi 
ennill gwobrau bod ei 
gyflymder cysylltu cyflym 
iawn yn ei bencadlys yn 
Caerdydd wedi bod yn 
hollbwysig i’w lwyddiant. 
Yn fusnes cwbl ddigidol, 
yn darparu seithwaith fel 
Service (IaaS), uchelgais 
y cwmni yw cynyddu 
refeniw ei fusnes 1900% 
erbyn 2023. 
DevOpsGuys, Caerdydd

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.
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1 CITRIX
Gwefan: www.citrix.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a gweinyddion
Disgrifiad: Mae Citrix yn darparu dull rhithwir cyflawn ar gyfer rhedeg apiau a chyfrifiaduron 
pen bwrdd drwy un llwyfan hawdd ei ddefnyddio. Mae’n rhoi rhyddid i staff weithio mewn 
unrhyw le gan dorri costau TG. Mae’n gweithio gyda Windows, Linux, y we, ac apiau 
gwasanaethau meddalwedd ac yn cynnwys rhithgyfrifiaduron cyflawn.

2 MICROSOFT WINDOWS SERVER
Gwefan: www.microsoft.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Windows Server 2016, Windows 10
Disgrifiad: Mae’r swyddogaeth Hyper-V ar Windows Server yn eich galluogi i greu 
rhithamgylchedd cyfrifiadura ar weinyddion fel y gallwch redeg nifer o systemau gweithredu ar un 
cyfrifiadur ffisegol. Gall wneud cyfrifiadura’n fwy effeithlon a rhyddhau eich adnoddau caledwedd.

3 ORACLE VM SERVER
Gwefan: www.oracle.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Systemau gweithredu rhithiol, yn cynnwys Windows, Linux ac Ubuntu
Disgrifiad: Mae Oracle VM Server ar gael ar drwydded ddi-dâl a gellir ei lawrlwytho o wefan 
Oracle. Mae’n gweithio gyda nifer o systemau gweithredu gwahanol yn cynnwys Windows a 
sawl fersiwn o Linux. Mae pecynnau cymorth ar gael am dâl.

RHITHWIREDDU
Mae rhithwireddu yn gwahanu gweithrediadau oddi wrth galedwedd, drwy ganiatáu i un 
peiriant ffisegol redeg nifer o rithgyfrifiaduron. Mae hyn yn cynyddu’r defnydd ohonynt 
ac yn lleihau gwastraff o ganlyniad i’w gadael yn segur. Bydd pecynnau rhithwireddu 
fel y rheini sydd wedi’u rhestru yma hefyd yn cynyddu’r adnoddau sydd ar gael ar eich 
rhwydwaith ac yn symleiddio’r prosesau ar gyfer adfer a gwneud copïau wrth gefn, gan 
ei wneud yn fwy dibynadwy ac yn estyn ei amser gweithredol yn y pen draw.
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5 VIRTUALBOX
Gwefan: www.virtualbox.org
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, datblygwyr
Llwyfan: Windows 10, macOS, Linux
Disgrifiad: Mae VirtualBox yn eich galluogi i redeg nifer o systemau gweithredu ar un cyfrifiadur 
personol fel y gallwch roi prawf ar wahanol systemau yn ddiogel. Gellir dyblygu rhithbeiriannau yn 
rhwydd, eu troi’n ôl at fersiynau blaenorol, hyd yn oed i redeg hen feddalwedd.

4 RED HAT VIRTUALISATION
Gwefan: www.redhat.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Red Hat Linux
Disgrifiad: Mae’n trefnu ac yn rheoli systemau gweithredu ar nifer o weinyddion, yn cynnwys 
peiriannau Red Hat Linux a Windows Server. Mae’r feddalwedd rhithwireddu yn hawdd ei 
chychwyn, ei rheoli a’i ffurfweddu ac mae ar gael am un tanysgrifiad.

6 VMWARE VSPHERE
Gwefan: www.vmware.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle, systemau cwmwl neu gwmwl hybrid ar gyfer cyfrifiaduron personol a 
gweinyddion
Disgrifiad: Mae VMware vSphere yn cyfuno’r rhaglen monitro rhithbeiriannau â llwyfan 
rheoli, fel y gallwch redeg nifer o rithbeiriannau ar gyfrifiadur ffisegol. Mae’r opsiwn Enterprise 
Plus yn cydbwyso llwythi ac yn rhagfynegi diffygion drwy ddadansoddi rhagfynegol.

7 VMWARE WORKSTATION PRO
Gwefan: www.vmware.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, datblygwyr
Llwyfan: Windows 10
Disgrifiad: Mae’n eich galluogi i redeg nifer o systemau gweithredu ar un cyfrifiadur personol 
Windows. Felly mae’r feddalwedd hon yn ddelfrydol i roi prawf ar wahanol systemau, mewn 
ffordd ddiogel, a thrwy ddyblygu gallwch greu peiriannau newydd yn gyflym, ac mae cipluniau’n 
caniatáu i chi ddad-wneud newidiadau.
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1 CISCO
Gwefan: www.cisco.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl, caledwedd ar y safle
Disgrifiad: Mae Rheolyddion LAN Di-wifr Cisco yn eich galluogi i reoli’ch rhwydwaith yn ganolog, 
gan wella diogelwch a rheoli gosodiadau. Darperir pwyntiau mynediad wedi’u rheoli drwy gwmwl er 
mwyn gweithredu’n gyflymach. Mae prisiau’n amrywio yn ôl y cynhyrchion a’r nodweddion.

2 INFRASYS
Gwefan: www.infrasys.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Lletya cwmwl, hybrid a rheoledig, cyfrifiaduron personol, gweinyddion, seilwaith mewnol
Disgrifiad: Mae Infrasys yn cydweithio â nifer o ddarparwyr rhwydweithio i roi rhwydweithiau ar waith. 
Gall ddarparu pwyntiau mynediad a meddalwedd i reoli pob agwedd ar eich rhwydwaith mewnol, yn 
cynnwys rhwydweithiau gwesteion, diogelu dyfeisiau gwesteion, a monitro perfformiad a dibynadwyedd.

3 NETGEAR INSIGHT
Gwefan: www.netgear.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr; cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Porth rheoli sy’n eich galluogi i ddarganfod dyfeisiau’n awtomatig, gwirio gweithgarwch Wi-Fi, 
cynhyrchu hysbysiadau am gyfnodau anweithredol, ailgychwyn dyfeisiau ac uwchraddio cadarnwedd. 
Mae ar gael am ddim ar gyfer un neu ddwy ddyfais, a chodir tâl am bob dyfais ychwanegol.

RHEOLI RHWYDWAITH WI-FI
Pwy sydd wedi’i gysylltu â’ch rhwydwaith di-wifr? Sut gwyddoch chi? Mae 
systemau Rheoli Rhwydwaith Wi-Fi yn eich galluogi i oruchwylio’ch rhwydwaith 
busnes. Drwy fonitro cyson, gallwch gael eich hysbysu am broblemau a chynnal y 
rhwydwaith yn well, ac mae rheolaethau diogelwch yn gadael i chi gloi’r rhwydwaith 
a pheidio â chaniatáu mynediad heblaw i gyflogeion a gwesteion penodedig.
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5 SOLARWINDS
Gwefan: www.solarwinds.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Gweinyddion ar y safle, seilwaith, gweinyddion gwe, porwyr gwe
Disgrifiad: Mae cynhyrchion SolarWinds yn cynnwys monitor perfformiad rhwydwaith, dadansoddwr 
lled band, monitor gweinyddion a rhaglenni, ynghyd â monitor perfformiad ac adnoddau storio ar gyfer y 
we. Gallwch ddefnyddio ei offeryn dyfynbrisio ar-lein i gyfrifo pris am system.

4 SIMPLI-FI
Gwefan: www.simpli-fi.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Addysg, ysgolion, hamdden – darparu llecynnau Wi-Fi
Llwyfan: Gweinyddion ar y safle, cyfrifiaduron personol, ffonau clyfar
Disgrifiad: Mae Simpli-Fi yn arbenigo mewn darparu gwasanaethau Wi-Fi a rhwydwaith proffesiynol 
parhaol a dros dro ar gyfer digwyddiadau ac yn helpu trefnwyr digwyddiadau i ddelio â heriau o ran 
cysylltedd, diogelwch, cyfathrebu a monitro.

6 TITANHQ
Gwefan: www.titanhq.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig, prifysgolion, banciau, llywodraeth
Llwyfan: Cwmwl ar gyfer Wi-Fi, porth diogelwch ar y we, seilwaith TG ar y safle
Disgrifiad: Mae cynnyrch WebTitan Cloud for Wi-Fi TitanHQ yn diogelu llecynnau Wi-Fi a dyfeisiau 
gwesteion. Rhai o’i gynhyrchion eraill yw SpamTitan ac ArcTitan. Mae’r prisiau’n amrywio yn ôl y 
cynhyrchion a ddewisir, nifer y defnyddwyr ac opsiynau defnyddio.

7 UBIQUITY UNIFI
Gwefan: www.ubnt.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl, caledwedd ar y safle, porwr gwe, cleientiaid iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Ubiquiti UniFi yn gyfuniad o galedwedd a meddalwedd. Gallwch brynu nifer o 
bwyntiau mynediad UniFi ac wedyn defnyddio meddalwedd UniFi Controller i gael statws amser real, 
mapio RF (i wella’r gwasanaeth) a sefydlu llecynnau Wi-Fi.
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Yn ôl ffigurau’r* Llywodraeth, dywed 

32% o fusnesau y DU eu bod wedi dioddef 

ymosodiad seibr neu mae eu diogelwch 

wedi cael ei danseilio yn y 12 mis hyd at 1 

Gorffennaf 2019. Roedd cost ar gyfartaledd 

yr ymosodiadau hyn yn £9,260 sy’n llawer o 

arian, ac roedd rhai o’r ymosodiadau hyn yn 

costio llawer iawn mwy na hynny i’r cwmnïau.

Drwy ddiogelu’ch cwmni rhag gwe-rwydo, 

maleiswedd a feirysau, gallwch leihau’r niwed 

i’ch busnes a’ch enw da. Y man cychwyn 

yw sicrhau amddiffyniad da rhag feirysau 

a maleiswedd. Bydd y feddalwedd ar gyfer 

peiriannau cleient, dyfeisiau symudol, 

systemau e-bost a gweinyddion yn hidlo ac 

yn atal codau niweidiol cyn iddynt achosi 

problem. Gofalwch eich bod yn prynu system 

sy’n gweithio gyda’r systemau gweithredu a 

gweinyddion sydd gennych.

Gall busnes brofi niwed drwy golli data 

hefyd, pa un a oedd yr achos yn faleisus 

neu beidio. Y peth nesaf i’w ystyried fydd 

meddalwedd copïo data, pecyn sy’n gallu 

storio ffeiliau wrth eu creu a chreu copïau wrth 

gefn o’r system gyfan. Gyda’r ddau gyfleuster 

hyn, byddwch yn gallu adalw ffeiliau newydd 

neu adfer systemau cyfan yn gyflym. Drwy 

wneud copïau wrth gefn o ddata, gallwch 

eich diogelu’ch hun hefyd rhag meddalwedd 

wystlo, lle mae hacwyr yn cipio rheolaeth ar 

gyfrifiaduron ac yn mynnu tâl i’w datgloi.

Mae nifer mawr ohonom bellach yn gweithio 

ar ffonau a dyfeisiau llechen, ond bydd pris 

i’w dalu am y rhyddid hwn os caiff y ddyfais 

ei cholli, ei dwyn neu ei hacio. Meddalwedd 

rheoli dyfeisiau yw’r ateb i hyn. Chwiliwch am 

becyn sy’n cloi’r ddyfais ac yn pennu pa apiau 

y bydd y defnyddiwr yn cael eu gosod. Mae 

tracio o bell yn hanfodol hefyd fel y gallwch 

ddod o hyd i ddyfeisiau coll a hyd yn oed 

glanhau caledwedd o bell i sicrhau na fydd 

data yn mynd i ddwylo drwgweithredwyr.

D I O G E L W C H

64 MEDDALWEDD WRTHFALEISWEDD/GWRTHFEIRYSAU 

66 ATEGU DATA 68 RHEOLI DYFEISIAU 

03000 6 0300062

* https://www.gov.uk/government/news/new-figures-show-large-numbers-of-businesses-and-charities-suffer-at-least-one-cyber-attack-in-the-past-year

YN ÔL I’R 
CYNNWYS

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/875799/Cyber_Security_Breaches_Survey_2019_-_Main_Report_-_revised.pdf


63

DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Drwy uwchraddio 
ei systemau, mae 
Celtest – cwmni sy’n 
darparu gwasanaethau 
profi cydymffurfiad 
ar gyfer deunyddiau 
– wedi cynyddu ei 
effeithlonrwydd ym mhob 
maes. Mae hyn hefyd 
yn cynnwys newidiadau 
i’w wefan, sy’n golygu 
ei fod yn cael mwy o 
ymholiadau busnes.
Celtest, Bangor

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.
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1 FORCEPOINT EMAIL SECURITY CLOUD
Gwefan: www.forcepoint.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Mae Forcepoint Email Security Cloud yn system ddiogelu gwmwl sy’n gallu atal 
maleiswedd, gwe-rwydo a sbam. Gellir ei rhaglennu i atal colli data hefyd, hyd yn oed os yw 
gwybodaeth yn cael ei cholli fesul ychydig.

2 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD
Gwefan: www.kaspersky.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Windows, macOS, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Kaspersky Endpoint Security Cloud yn rheoli’ch meddalwedd wrthfaleiswedd drwy un 
porth cwmwl. Gallwch ddiogelu, monitro a rheoli dyfeisiau symudol, yn ogystal â gweinyddion ffeiliau a 
chyfrifiaduron pen bwrdd, o bell.

3 MIMECAST SECURE EMAIL GATEWAY
Gwefan: www.mimecast.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Mae Mimecast Secure Email Gateway yn borth e-bost mewn cwmwl sy’n cynnig 
diogelwch amlhaen. Mae’n diogelu rhag maleiswedd, sbam, gwe-rwydo ac ymosodiadau wedi’u 
targedu cyn iddynt effeithio ar fewnflychau defnyddwyr.

MEDDALWEDD WRTHFALEISWEDD/GWRTHFEIRYSAU
Mae feirysau, maleiswedd a meddalwedd wystlo i gyd wedi’u bwriadu i wneud 
arian i seiberdroseddwyr a gallant amharu’n ddifrifol ar fusnesau. Drwy gloi 
ffeiliau, dwyn gwybodaeth bersonol a darparu rheolaeth o bell, mae maleiswedd 
yn gwneud arian mawr. Mae’r feddalwedd hon yn cael ei diweddaru’n gyson a 
bydd yn canfod y bygythiadau a’u hatal. Mae’r holl gynhyrchion a restrwyd yma 
wedi cael eu gwirio drwy brofion annibynnol.
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5 SOPHOS INTERCEPT X ENDPOINT
Gwefan: www.sophos.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Windows, macOS
Disgrifiad: Mae Sophos Intercept X Endpoint yn darparu diogelwch cyflawn i’ch cyfrifiaduron pen 
bwrdd a gliniaduron, drwy atal maleiswedd ac ymosodiadau eraill. Gallwch reoli popeth yn ganolog 
drwy’r system gwmwl Sophos Central heb fod angen meddalwedd ychwanegol.

4 PANDA ENDPOINT PROTECTION
Gwefan: www.pandasecurity.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Windows, macOS, Linux, y prif systemau rhithwireddu ac Android
Disgrifiad: Mae’n darparu diogelwch canolog i’ch cyfrifiaduron pen bwrdd a gliniaduron, 
gweinyddion, rhith-seilwaith a dyfeisiau Android. Darperir rheolaeth ganolog yn y cwmwl, felly nid oes 
angen caledwedd ychwanegol a gellir rheoli’r system drwy’r we.

6 SYMANTEC ENDPOINT SECURITY
Gwefan: www.symantec.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Windows, macOS, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae Symantec Endpoint Security yn diogelu’r rhan fwyaf o ddyfeisiau a chyfrifiaduron 
rhag ymosodiadau gan feirysau a maleiswedd. Mae’n cael ei ddarparu a’i reoli drwy’r cwmwl felly 
gellir ei osod a’i reoli’n ddidrafferth.

7 TREND SMART PROTECTION FOR ENDPOINTS
Gwefan: www.trendmicro.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Windows, macOS, Windows Server, iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’r set offer gynhwysfawr hon yn diogelu’ch holl ddyfeisiau pen bwrdd a symudol a 
gweinyddion. Gellir ei rheoli’n ganolog yn y cwmwl ac ar y safle fel y byddwch yn cael trosolwg ar 
ddiogelwch a rheolaeth ble bynnag rydych chi.
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1 ACRONIS BACKUP
Gwefan: www.acronis.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, gweinyddion, rhithbeiriannau
Disgrifiad: Mae’n diogelu data o bob math ym mhob math o amgylchedd, boed yn fusnes bach 
neu’n sefydliad mawr. Gall ategu ffeiliau Windows, macOS, Windows Server, Linux ac Office 365 a’u 
storio’n lleol neu yn y cwmwl.

2 AMAZON S3 GLACIER
Gwefan: aws.amazon.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach a mawr
Llwyfan: Cyfleuster ategu ffeiliau mewn cwmwl gyda mynediad drwy borwr gwe gyda’r dewis o’i 
ddefnyddio ar weinydd
Disgrifiad: Mae Amazon S3 Glacier yn system storio isel ei chost mewn cwmwl ar gyfer archifo data 
a chreu copïau wrth gefn ar gyfer y tymor hir. Mae Amazon yn addo bod yn ddibynadwy iawn ac yn 
cynnig y gallu i adalw data penodol rhwng 3 a 5 munud a 5 a 12 awr.

3 CARBONITE
Gwefan: www.carbonite.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach a mawr
Llwyfan: Cyfleuster ategu mewn cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, gweinyddion
Disgrifiad: Drwy ddefnyddio Carbonite, mae ffeiliau a data yn cael eu trosglwyddo’n ddiogel i’r 
cwmwl neu i’ch canolfan ddata ddiogel eich hun. Mae opsiynau ar gyfer creu copïau wrth gefn ar sail 
amserlen, yn barhaus, o gronfeydd data ac o’r e-bost. Gellir glanhau gyriannau dyfeisiau o bell os 
byddant yn cael eu dwyn neu eu colli.

ATEGU DATA
Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau rhannu ffeiliau yn creu ffeiliau wrth gefn, ond 
nid ydynt yn copïo popeth ac nid ydynt yn ddigon pwerus i ategu system gyfan. 
Mae meddalwedd ategu data bwrpasol yn cwrdd â’r angen diogelwch hwn. Ei 
phwrpas yw copïo popeth ar galedwedd cleientiaid a gweinyddion fel y gellir 
adfer data yn rhwydd os ceir methiant difrifol neu ymosodiad gan feirysau.
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5 TIME MACHINE
Gwefan: www.apple.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach
Llwyfan: Mac yn unig
Disgrifiad: Mae Time Machine, cyfleuster ategu ffeiliau sy’n cael ei gynnwys yng nghyfrifiaduron Apple, 
yn creu copïau wrth gefn o’r holl ffeiliau ar ddyfeisiau macOS gan eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir 
rhannu’r ffeiliau a ategwyd ar rwydwaith neu eu storio’n lleol. Mae iCloud Apple hefyd yn gallu ategu 
ffeiliau yn y cwmwl.

4 LIVEDRIVE
Gwefan: www.livedrive.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach a chanolig
Llwyfan: Cyfleuster ategu ffeiliau mewn cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, gweinyddion, 
apiau Android ac iOS
Disgrifiad: Dull storio diogel mewn cwmwl sy’n eich galluogi i ategu’r holl ddata o gyfrifiaduron personol, 
Mac a gweinyddion, a chyrchu ffeiliau drwy apiau iOS ac Android. Mae Livedrive Briefcase yn cydamseru 
ffeiliau ar draws nifer o ddyfeisiau ac yn rhoi’r dewis i chi rannu ffeiliau mawr dros y rhyngrwyd.

6 VEEAM AGENT FOR MICROSOFT WINDOWS
Gwefan: www.veeam.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Unigolion, busnesau bach a mawr
Llwyfan: Windows
Disgrifiad: Mae’n cymryd copi wrth gefn o unrhyw gyfrifiadur ac yna yn gwneud copïau wrth gefn 
achlysurol wedi hynny. Gellir anfon y copïau wrth gefn i NAS (Network Attached Storage), gweinydd 
neu storfa leol ac mae modd adfer y copïau wrth gefn gydag allwedd USB. Gyda fersiynau taladwy, 
mae modd creu rheolaeth ganolog.

7 VERITAS BACK UP EXEC
Gwefan: www.veritas.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle ac mewn cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, gweinyddion, rhithbeiriannau
Disgrifiad: Mae’n adfer rhithbeiriannau, gweinyddion, rhaglenni, cronfeydd data, ffeiliau a ffolderi neu 
wrthrychau gronynnog. Mae dangosfyrddau clyfar a dewiniaid deallus yn eich galluogi i dracio, monitro 
a rheoli pob tasg ategu ac adfer.
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1 CITRIX ENDPOINT MANAGEMENT
Gwefan: www.citrix.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Android, iOS a Windows
Disgrifiad: Mae Citrix Endpoint Management yn darparu rheolaeth lwyr ar eich holl ddyfeisiau symudol. 
Nodweddion y feddalwedd yw rheolaeth ar gynnwys a data, rheoli mynediad at apiau, a’r gallu i lanhau 
dyfeisiau o bell ac amgryptio data sensitif.

2 GOOGLE WORKSPACE ENDPOINT MANAGEMENT
Gwefan: workspace.google.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Android ac iOS
Disgrifiad: Mae Endpoint Management yn rhan o Google Workspace ac mae ar gael heb unrhyw gost 
ychwanegol. Mae’n ychwanegu nodweddion ychwanegol i reoli ffonau, gan gynnwys ei gwneud yn ofynnol 
i osod cloeon sgrin a chyfrineiriau cryf, ynghyd â glanhau o bell. Gallwch westeia apiau Android mewnol 
yn unig hefyd.

3 IVANTI
Gwefan: www.ivanti.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Android, iOS a Windows
Disgrifiad: Mae’n rheoli ac yn ffurfweddu dyfeisiau o gonsol canolog ar y we, yn gosod polisïau ar 
gyfer amgryptio a chloi, yn gorfodi cyfrineiriau ac yn cloi a glanhau dyfeisiau o bell. Mae’r pecyn hefyd 
yn darparu ar gyfer rheoli rhestrau apiau a diogelu rhag apiau amheus.

RHEOLI DYFEISIAU
Mae meddalwedd rheoli dyfeisiau yn eich galluogi i ddarparu’r rheolaeth 
ychwanegol sydd fawr ei hangen ar ddyfeisiau symudol sy’n cysylltu â systemau 
busnes eich cwmni. Drwy gyfyngu ar yr apiau y gellir eu gosod yn ogystal â 
thracio a glanhau dyfeisiau o bell, mae pecynnau rheoli dyfeisiau fel y rhai sydd 
wedi’u rhestru yma yn gallu helpu i leihau’r perygl o golli data os bydd dyfais 
symudol yn cael ei dwyn neu ei cholli.
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5  SOTI MOBICONTROL
Gwefan: www.soti.net
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Android, iOS
Disgrifiad: Mae’n galluogi busnesau i reoli, cynnal, diogelu a thracio dyfeisiau symudol sy’n gyfrifoldeb 
i’r gorfforaeth ac i gyflogeion yn ganolog, beth bynnag yw’r math o ddyfais, llwyfan symudol a lleoliad. 
Gall fonitro statws, diogelwch a chyflwr yr holl ddyfeisiau symudol.

4 MICROSOFT INTUNE
Gwefan: www.microsoft.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Android, iOS, macOS a Windows
Disgrifiad: Mae InTune yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy’n rhedeg rhwydwaith wedi’i seilio ar 
gynnyrch Microsoft. Gellir gosod polisïau i bennu ym mhle, pa bryd a sut y gellir gweld data’r cwmni, 
a gallwch osod rheolaethau mwy caeth ar apiau symudol Microsoft Office.

6 MOBILE DEVICE MANAGER PLUS
Gwefan: www.manageengine.co.uk/mobile-device-management
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Android, iOS a Windows
Disgrifiad: Mae’n caniatáu hunangofrestru dyfeisiau symudol i’w defnyddio o fewn y busnes mor 
fuan â phosibl a lleihau costau cymorth. Mae’n ffurfweddu dyfeisiau’n awtomatig, yn gosod apiau ac, 
os oes angen, yn glanhau data os yw statws y cyflogai’n caniatáu hynny.
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Mae’r gallu i drefnu a rheoli asedau ac 

adnoddau’ch cwmni yn gallu helpu i hybu 

effeithlonrwydd a lleihau costau. 

Dyma pam y gall fod yn bwysig buddsoddi 

mewn meddalwedd rheoli asedau. Mae 

meddalwedd sy’n rheoli asedau ffisegol 

yn gallu tracio’r cyfarpar sy’n eiddo i’ch 

cwmni, monitro ei leoliad a sut mae’n cael 

ei ddefnyddio. A thrwy ddefnyddio TG i 

reoli asedau, gallwch dracio trwyddedau 

meddalwedd a’r defnydd o ddyfeisiau er 

mwyn cael y gwerth gorau am arian.

Gall systemau rheoli stoc a rhestrau stoc 

fod yn hanfodol hefyd. Byddant yn eich 

helpu i gynllunio’ch gwerthiant a’r stoc 

sydd gennych. Drwy gael trosolwg ar y 

cynnyrch sy’n gweithio orau, ar gynnyrch 

sy’n tanberfformio a beth sydd gennych wrth 

gefn, gallwch wneud penderfyniadau am 

brynu ar sail data yn hytrach na greddf.

Os yw’ch busnes yn dosbarthu 

cynhyrchion, yna bydd meddalwedd rheoli 

logisteg yn eich helpu i gynllunio i sicrhau 

bod pethau yn y lle cywir ar yr adeg gywir. 

Ac ar gyfer gweithgynhyrchwyr, mae offer 

Cynllunio Anghenion Materol (MRP) yn 

gallu’ch helpu i reoli elfennau hanfodol yn 

eich prosesau cynhyrchu yn fwy effeithiol.

Ar gyfer cwmnïau mawr, mae meddalwedd 

Cynllunio Adnoddau Menter (ERP) yn rhoi’r 

gallu i dracio pob math o systemau sy’n 

hanfodol i fusnes, o ddatblygu cynhyrchion i 

farchnata, mewn un lle.

Yn achos pob un o’r cynhyrchion yn y 

categori hwn, mae’n bwysig dewis y rheini 

sy’n ategu’ch prosesau busnes craidd ac 

yn integreiddio â’ch systemau presennol. 

Dylech hefyd ystyried y gallu i gynhyrchu’r 

adroddiadau ariannol a rheoli sydd eu 

hangen arnoch.
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DYSGU MWY, 
GWNEUD MWY
Mae Terry’s Patisserie, 
sy’n arbenigo mewn 
cyflenwi cynhyrchion 
patisserie ym mhen uchaf 
y farchnad i arlwywyr, 
wedi trawsnewid o fod 
yn “gwmni sy’n gweithio 
o’r cartref i fod yn 
wneuthurwr sylweddol.” 
Gan ychwanegu 800 
troedfedd sgwâr at ei 
weithrediadau, mae’r 
cwmni’n cyflwyno 
system ERP i symleiddio 
anfonebau, gwerthiannau, 
olrhain, stoc a chostau. 
Terry’s Patisserie, 
Aberbargoed

Gwellwch sut rydych 
chi’n masnachu 
drwy fynychu ein 
digwyddiadau am ddim: 
P’un a ydych chi newydd 
fynd ar-lein neu angen 
help â phynciau fel 
cyfryngau cymdeithasol, 
optimeiddio peiriannau 
chwilio, gweithio o bell 
a marchnata digidol (i 
enwi ond rhai), gallwn 
ddarparu’r sgiliau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnoch.

I gael rhestr gyfredol o 
gyrsiau Cyflymu Cymru 
i Fusnesau, ewch i’n 
tudalen Digwyddiadau, 
ffoniwch 03332 408329 
neu anfonwch neges 
e-bost atom.
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1 ASSET PANDA
Gwefan: www.assetpanda.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl, gydag apiau iOS ac Android
Disgrifiad: Meddalwedd gwmwl ar gyfer tracio a rheoli asedau yw hon sy’n gallu’ch helpu i dracio 
popeth y mae’ch cwmni’n berchen arno. Gellir tagio asedau â lluniau a lleoliadau dynodedig a hyd yn 
oed cynnwys manylion o wefannau Amazon ac eBay drwy sganio codau bar.

2 ASSETTRACK
Gwefan: www.amitracks.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle ac yn y cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol
Disgrifiad: Cofrestru ac archwilio asedau. Mae’n rhedeg ar ddyfeisiau symudol sydd ar gael yn barod 
(iOS ac Android) ac yn gweithio gyda sganwyr codau bar ac RFID i gipio data. Gellir mewngludo ac 
allgludo data o raglenni meddalwedd eraill.

3 CHERWELL ASSET MANAGEMENT
Gwefan: www.cherwell.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, apiau iOS ac Android
Disgrifiad: Mae’n integreiddio’r holl ddata sy’n ymwneud â’ch rhestr stoc caledwedd a meddalwedd, 
yn cynnwys defnydd, hawliau a phrynu. Mae’n cynnig dull di-dor o dracio a rheoli asedau TG o adeg 
eu prynu nes rhoi’r gorau i’w defnyddio.

RHEOLI ASEDAU
Mae meddalwedd rheoli asedau yn rhoi trosolwg a rheolaeth i chi ar gyfarpar 
TG busnes a ffisegol, yn cynnwys trwyddedau meddalwedd. Gyda meddalwedd 
o’r math hwn, gallwch reoli amserlenni, cadw adroddiadau cynnal a chyfrifo 
gwerth dibrisiant. Hefyd gallwch dracio defnydd er mwyn gweld unrhyw bwyntiau 
gwasgu neu feysydd lle buddsoddwyd gormod. Drwy ddefnyddio hysbysiadau 
awtomatig, byddwch yn cael eich atgoffa am gylchoedd atgyweirio ac amnewid.
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4 MANAGEENGINE ASSETEXPLORER
Gwefan: www.manageengine.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, Mac a chaledwedd rhwydwaith
Disgrifiad: Gall sganio’ch rhwydwaith yn awtomatig, gan ddangos caledwedd a meddalwedd sydd 
wedi’u cysylltu ag ef, i’ch helpu i dracio cydymffurfiaeth â thrwyddedau meddalwedd, a rheoli cylch 
bywyd cynhyrchion o adeg eu prynu nes rhoi’r gorau i’w defnyddio. Mae hefyd yn gallu tracio archebion 
a chontractau.

7 SOLAR WINDS SERVICE DESK
Gwefan: www.solarwinds.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Meddalwedd sy’n integreiddio dulliau rheoli gwasanaethau a dulliau rheoli asedau. Mae’n 
helpu busnesau i reoli caledwedd a meddalwedd, trefnu a rheoli trwyddedau a chontractau – mae’n 
nodi risgiau a materion sy’n ymwneud â chydymffurfio ac yn eu helpu i gynnal Desg Gwasanaeth TG.

5 MMSOFT PULSEWAY PSA
Gwefan: www.pulseway.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl
Disgrifiad: Mae Pulseway PSA yn becyn cynhwysfawr ar gyfer rheoli busnes, ond mae’n cynnwys dull 
rheoli asedau yn rhan o’i fodiwl desg gwasanaeth. Mae hwn yn eich galluogi i ychwanegu, cynnal a 
thracio caledwedd a meddalwedd, a gallwch greu ac amserlennu galwadau gwasanaeth i reoli cyfarpar.

6 SHARENET ASSET MANAGER
Gwefan: www.novosolutions.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau micro, bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iOS ac Android
Disgrifiad: Rhaglen ar y we a dyfeisiau symudol i dracio a monitro asedau corfforaethol. Mae’n addas ar 
gyfer un safle neu nifer o leoliadau. Mae’n eich galluogi i storio gwybodaeth ar sail lleoliad ac yn cynnwys 
gweithdrefnau ar gyfer mewngofnodi ac allgofnodi drwy sganio codau bar a thracio partiau sbâr.

73

RHEOLI  ASEDAUYN ÔL I’R 
CYNNWYS

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

http://www.manageengine.co.uk
http://www.solarwinds.com
http://www.pulseway.com
http://www.novosolutions.com
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy


1 EPICOR
Gwefan: www.epicor.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl, wedi’i lletya neu seilwaith TG ar y safle, gweinydd MS SQL
Disgrifiad: Mae Epicor yn darparu meddalwedd MRP i ddiwallu anghenion cwsmeriaid yn y 
diwydiannau gweithgynhyrchu, dosbarthu, manwerthu a gwasanaethau. Mae’n darparu mynediad 
amser real at wybodaeth busnes ar gyfer cynllunio adnoddau ac amserlennu, ynghyd â chymorth ar 
gyfer gweithgynhyrchu darbodus.

2 EXEL EFACS E/8
Gwefan: www.exel.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Cwmnïau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Mae’n gweithio ar wahanol gyfuniadau o galedwedd gweinydd a systemau gweithredu
Disgrifiad: Mae’n cynnwys cyfleusterau penodol ar gyfer cwmnïau sy’n cynhyrchu cydrannau, 
cydosodiadau ac is-gydosodiadau i gyflenwi archebion yn unig. Gwneir contractau ar gyfer rhaglenni, 
modiwlau meddalwedd, gwaith cynnal, hyfforddiant ac ymgynghori penodol.

3 IFS
Gwefan: www.ifsworld.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Cwmnïau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Seilwaith TG ar y safle, gwasanaeth meddalwedd, cwmwl
Disgrifiad: Mae IFS yn darparu pecynnau ar gyfer busnesau sy’n gwneud, yn peiriannu ac yn 
ffurfweddu i gyflenwi archebion yn unig. Defnyddir ei feddalwedd gan ddiwydiannau sy’n amrywio o 
awyrofod ac amddiffyn i fwyd. Mae opsiynau lesio ar gael.

CYNLLUNIO ANGHENION MATEROL (MRP)
Mae pecynnau Cynllunio Anghenion Materol (MRP) yn helpu i reoli’r broses 
gweithgynhyrchu gyfan. Mae hyn yn cynnwys elfennau fel: cynhyrchu, cynllunio, 
amserlennu a rheoli rhestrau stoc. Os yw’ch busnes yn gweithredu drwy gyflenwi 
archebion yn unig, lle na fyddwch yn dechrau gweithgynhyrchu nes cael archeb, 
bydd systemau MRP yn gallu helpu i wella’r prosesau hyn hefyd.
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5 MRP SYSTEMS
Gwefan: www.mrpsystems.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig a chwmnïau mawr
Llwyfan: Cronfa ddata D3 sy’n gweithio ar weinyddion Windows neu Linux
Disgrifiad: Pecynnau ar gyfer pob maes busnes, yn cynnwys dyfynbrisiau, prosesu archebion, cyflenwi 
archebion, anfonebu a danfon. Mae’r holl agweddau ar weithgynhyrchu a dosbarthu wedi’u llwyr 
integreiddio ac mewn amser real.

4 JOBSCOPE
Gwefan: www.jobscope.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Llwyfan meddalwedd gweithgynhyrchu Microsoft SQL, cwmwl, IBM AS/400
Disgrifiad: Mae’n darparu pecyn meddalwedd integredig sy’n galluogi cwmnïau gweithgynhyrchu i 
gydweithio’n fewnol ac allanol. Mae’r pecyn yn cynnwys amcanbrisio, amserlennu i gyflenwi archebion, 
tracio archebion ac adrodd. Darperir prisiau ar gais ar sail y feddalwedd sydd i’w chyflenwi.

6 SAGE 200CLOUD
Gwefan: www.sage.com/en-gb/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: Cwmwl
Disgrifiad: Pecyn sy’n eich helpu i reoli cwmni cyfan. Mae’r opsiwn gweithgynhyrchu yn eich helpu 
i gynllunio, prosesu archebion, a rheoli stoc a deunyddiau er mwyn safoni a symleiddio amserlenni 
cynhyrchu a’r rhes gydosod.

7 SANDERSON APTEAN UNITY
Gwefan: www.sanderson.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Gweithgynhyrchu, cyfanwerthu, cyflenwi gan drydydd parti a logisteg
Llwyfan: Seilwaith TG mewnol, system gwmwl ar ffurf gwasanaeth meddalwedd 
Disgrifiad: Offer cynllunio anghenion materol i wella prosesau mewnol, rheoli’r gadwyn gyflenwi a 
darparu gwasanaeth dibynadwy i gwsmeriaid. Mae’r opsiynau canlynol ar gael: gweithgynhyrchu i gyflenwi 
archebion yn unig a gweithgynhyrchu uwch, gweithgynhyrchu ailadroddus a phecyn i fusnesau bach.
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1 ACUMATICA
Gwefan: www.acumatica.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach a chanolig
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae Acumatica ar gael mewn modiwlau ac yn cynnwys pob agwedd ar reoli adnoddau 
menter, yn cynnwys rheoli ariannol, dosbarthu, rheoli cwsmeriaid, gweithgynhyrchu, cyfrifyddu ar 
gyfer prosiectau, adeiladu, gwasanaeth maes, masnach ac adrodd. Darperir prisiau ar gais.

2 IFS
Gwefan: www.ifsworld.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Cwmnïau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Seilwaith TG ar y safle, gwasanaeth meddalwedd, cwmwl
Disgrifiad: Mae IFS yn datblygu ac yn darparu meddalwedd hyblyg ar gyfer rhaglenni cynlluniau 
adnoddau menter ym mhob maes gweithgynhyrchu, yn cynnwys y rheini lle mae’r gallu i olrhain 
cynhyrchion yn hanfodol, fel y diwydiannau bwyd a diod, awyrofod ac amddiffyn.

3 MICROSOFT DYNAMICS 365
Gwefan: www.microsoft.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Systemau ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a gweinyddion
Disgrifiad: Mae’n darparu pecynnau cynllunio adnoddau menter ar gyfer gweithrediadau gweithgynhyrchu, 
rheoli ariannol, gwybodaeth ac adroddiadau busnes, rheoli’r gadwyn gyflenwi, gwerthiant, rheoli 
gwasanaethau a phrosiectau. Maent yn integreiddio’n rhwydd â chynhyrchion eraill Microsoft.

CYNLLUNIO ADNODDAU MENTER (ERP)
Ar gyfer cwmnïau mwy a rhai sy’n tyfu, gellir defnyddio meddalwedd cynllunio 
adnoddau menter i ddarparu trosolwg ar bob agwedd ar brosesau a chynhyrchion 
mwy cymhleth. Mae’r pecynnau cymhleth a phwerus hyn yn gallu tracio pob 
agwedd ar ddatblygu cynhyrchion, marchnata, gweithgarwch gwerthu, prosesu 
archebion, danfon a thalu, gan roi gwybodaeth a mewnwelediad beirniadol i chi.
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5 SAGE ERP
Gwefan: www.sage.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Pecynnau sydd wedi’u datblygu gan un o’r cwmnïau mwyaf yn y maes hwn ar gyfer rheoli 
ariannol, dosbarthu a rheoli’r gadwyn gyflenwi, gwybodaeth ac adroddiadau busnes, rheoli rhestrau 
stoc, rheoli prosiectau a chostio gwaith.

4 ORACLE NETSUITE
Gwefan: www.netsuite.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl gyda mynediad drwy borwr
Disgrifiad: Mae’n darparu pecynnau ar gyfer rheoli ariannol, gwybodaeth ac adroddiadau busnes, 
rheoli’r gadwyn gyflenwi, gwasanaethau, rheoli prosiectau a chynllunio adnoddau menter. Mae nifer 
mawr o ychwanegion ac estyniadau trydydd parti ar gael.

6 SAP S/4HANA
Gwefan: www.sap.com/uk/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Systemau ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a gweinyddion, 
gweinyddion Linux
Disgrifiad: Fel nifer o’r cynhyrchion sydd wedi’u rhestru yma, mae pecynnau SAP S/4HANA yn darparu 
dulliau ar gyfer rheoli ariannol, gwybodaeth ac adroddiadau busnes, rheoli’r gadwyn gyflenwi, gwerthiant, 
gwasanaethau a rheoli prosiectau. Maent yn gallu integreiddio’n rhwydd â modiwlau eraill SAP.

7 SYSPRO ERP
Gwefan: eu.syspro.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System ar y safle gydag opsiynau mynediad o bell ar gyfer cyfrifiaduron personol, 
gweinyddion, cwmwl, dyfeisiau symudol
Disgrifiad: Mae pecyn Syspro ERP yn cael ei werthu ar ffurf modiwlau ac yn darparu ar gyfer 
pob agwedd ar weithrediadau gweithgynhyrchu, rheoli ariannol, dosbarthu, cynllunio a llifau gwaith 
awtomatig, ac mae’n cynnwys cyfleusterau cynhwysfawr ar gyfer adrodd.
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1 BLUJAY SOLUTIONS
Gwefan: www.blujaysolutions.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl
Disgrifiad: Mae BluJay yn darparu meddalwedd cynllunio a rheoli trafnidiaeth. Ymhlith yr opsiynau 
sydd ar gael y mae rheoli cludiant, tracio fflydoedd, rheoli warysau a rheoli tollau. Mae’n rhoi trosolwg 
ar y system gyflenwi gyfan.

2 DIPS
Gwefan: www.dips.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Seilwaith TG mewnol, ar y we
Disgrifiad: Mae Daily Planning Software DiPS yn gallu’ch helpu i optimeiddio amserlenni dosbarthu ar 
sail archebion, depos a’r cerbydau sydd ar gael; mae Strategic Planning Software yn eich helpu i fodelu 
opsiynau yn y gadwyn gyflenwi; ac mae meddalwedd Trunking & Engineers yn eich helpu i gynllunio 
fflydoedd cefnffyrdd.

3 MANDATA
Gwefan: www.mandata.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau trafnidiaeth a logisteg o bob maint
Llwyfan: Gweinyddion ar y safle a’r cwmwl
Disgrifiad: Mae’n darparu dulliau cynllunio ar gyfer llwythi llawn a dosbarthu i nifer o leoedd. Darperir 
diweddariadau ar-lein am waith sy’n dod i mewn, yr adnoddau sydd ar gael a gwaith sydd ar y 
gweill. Mae’r feddalwedd yn cynnwys pad traffig i fewnforio data fel y rheini am galendrau gyrwyr ac 
amserlenni gwaith cynnal.

LOGISTEG A RHEOLI TRAFNIDIAETH
Pwrpas meddalwedd logisteg a rheoli trafnidiaeth yw sicrhau eich bod yn gallu 
cynllunio’n fwy effeithlon i anfon pethau i leoedd penodol erbyn amseroedd 
penodol. Mae’r feddalwedd orau yn gallu rheoli llwybrau a systemau yn y 
ffordd fwyaf effeithlon, tracio cyfraddau cludwyr, rheoli gweithrediadau dilynol a 
mesur perfformiad. Mae rhai pecynnau cynllunio adnoddau menter yn cynnwys 
meddalwedd logisteg a rheoli trafnidiaeth.
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5 ORACLE LOGISTICS
Gwefan: oracle.com/uk/scm/logistics
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl
Disgrifiad: Yn rhan o gynnyrch Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi Oracle, mae’r cyfleusterau’n cynnwys rheoli 
warws (i optimeiddio gweithrediadau stocrestrau), rheoli cludiant (i awtomeiddio biliau cludiant) a rheoli 
fflyd (i fesur a defnyddio adnoddau’n well).

4 MJC2
Gwefan: www.mjc2.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau trafnidiaeth a logisteg o bob maint
Llwyfan: Gweinyddion ar y safle
Disgrifiad: Mae’n darparu ar gyfer cynllunio strategol, gweithredol ac amser real ar gyfer rhwydweithiau 
trafnidiaeth a dosbarthu mawr a chymhleth. Mae modiwlau ar gyfer cynllunio a rheoli trafnidiaeth amser 
real, meddalwedd cludiant lorïau, rheoli logisteg cadwynau cyflenwi ac amserlennu adnoddau.

6 TRANSPOREON
Gwefan: www.transporeon.com/en/
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau trafnidiaeth a logisteg o bob maint
Llwyfan: Android, iOS, ap symudol ar gyfer gyrwyr, cwmwl
Disgrifiad: Mae meddalwedd ar-lein Transporeon yn darparu ar gyfer tendro, aseinio archebion, 
archebu slotiau amser, tracio ac olrhain. Mae ei lwyfan logisteg ar y we yn cysylltu busnesau 
diwydiannol a manwerthu yn ddi-dor.

7 VIXSOFT
Gwefan: www.vixsoft.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau trafnidiaeth a logisteg o bob maint
Llwyfan: System gwmwl
Disgrifiad: Mae Vixsoft wedi datblygu meddalwedd bwrpasol i ddatrys problemau sy’n ymwneud â 
rheoli nwyddau a’u hanfon ymlaen, rheoli cludiant a thrafnidiaeth, a rheoli warysau a storfeydd oer. Mae 
hefyd yn cynnwys system ariannol a chyfrifyddu integredig.
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1 APACHE OFBIZ
Gwefan: ofbiz.apache.org
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Ar y safle
Disgrifiad: Mae Apache OFBiz yn feddalwedd ffynhonnell agored ac felly’n becyn rheoli busnes sydd 
ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’n eithaf anodd ei osod ond mae’n cynnwys nifer o opsiynau gan 
gynnwys dulliau cynhwysfawr o reoli cynhyrchion a chatalogau, warysau a rhestrau stoc.

2 ASSETTRAC
Gwefan: www.assettrac.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau canolig a mawr
Llwyfan: Systemau ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, sganwyr a  
dyfeisiau symudol
Disgrifiad: Mae’n defnyddio cyfuniad o labeli cod bar neu ficrosglodion RFID, ynghyd â sganwyr, 
meddalwedd rheoli asedau ac archwilio, i helpu i reoli lefelau stoc, cofnodion gwaith cynnal a  
lleoliadau cynhyrchion.

3 INVENTREE
Gwefan: www.github.com/inventree
Cynulleidfa Arfaethedig: Datblygwyr a’r rheini sydd ag angen pecyn wedi’i addasu ar eu cyfer
Llwyfan: Ar y safle
Disgrifiad: Mae Inventree yn brosiect ffynhonnell agored sy’n darparu system rheoli rhestrau stoc 
effeithiol am ddim ar gyfer rheoli stoc a thracio partiau. Mae angen ei gosod a’i haddasu â llaw, ond 
gall fod yn addas i ddatblygwr neu rywun sydd ag angen system wedi’i haddasu ar ei gyfer.

RHEOLI STOC/RHESTRAU STOC
Mae meddalwedd rheoli stoc a rhestrau stoc yn gallu dangos lefelau stoc ffisegol a’i 
lleoliad. Mae hysbysiadau awtomatig yn gallu’ch helpu i ailarchebu stoc pan fydd yn 
mynd yn brinnach, ac mae adroddiadau’n gallu’ch helpu i weld a oes gennych ormod 
o ryw eitem benodol (a phethau nad ydynt yn gwerthu). Mae rhai o’r systemau sydd 
wedi’u rhestru yma yn gallu cysylltu â systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid, 
pecynnau cyfrifon a systemau mannau gwerthu electronig mewn siopau.
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5 LINNWORKS
Gwefan: www.linnworks.com
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: System gwmwl
Disgrifiad: Mae’n darparu ar gyfer rheoli stoc, rheoli rhestrau stoc, rheoli archebion, rheoli cludiant a 
gweithrediadau archebu awtomatig mewn union bryd. Mae hefyd yn cynnwys diweddariadau amser real 
ar symudiadau stoc.

4 K-STORE
Gwefan: www.k-store.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Systemau ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a gweinyddion
Disgrifiad: Mae’n darparu dulliau hwylus o reoli stoc, rheoli rhestrau stoc, rheoli archebion, dewis 
archebion a dewis â llais (drwy synthesis lleferydd drwy glustffonau). Mae’n cysylltu’n hwylus â SAP, 
SAGE, Shopify ac Amazon.

6 ORDERWISE
Gwefan: www.orderwise.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Systemau ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a gweinyddion
Disgrifiad: Meddalwedd ddatblygedig aml-sianel ar gyfer rheoli stoc, rheoli rhestrau stoc, rheoli 
archebion, integreiddio ariannol, integreiddio â systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid a chynllunio 
adnoddau menter, heb sôn am integreiddio â siopau Amazon ac eBay.

7 WASP INVENTORY CONTROL
Gwefan: www.waspbarcode.co.uk
Cynulleidfa Arfaethedig: Busnesau bach, canolig a mawr
Llwyfan: Systemau ar y safle a systemau cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a gweinyddion
Disgrifiad: Mae’n darparu ar gyfer rheoli stoc, rheoli rhestrau stoc, argraffu codau bar, diweddariadau 
amser real â sganwyr llaw di-wifr ac integreiddio â phecynnau cyfrifon. Mae’r feddalwedd rheoli stoc ar 
gael ar bedair lefel i gwrdd ag anghenion busnesau o bob maint.
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GWEITHIO O BELL A GWEITHIO HYBRID

Hwyl fawr i’r swyddfa, 
helô i weithio hybrid
Hoffai Llywodraeth Cymru i 30% ohonom fod 
yn gweithio gartref neu’n agos at ein cartrefi. 
Ond sut? 

Ar ôl dwy flynedd o gyfnodau clo a chadw pellter 
cymdeithasol, mae’r pandemig COVID yn gadael 
gwaddol parhaus. Mae wedi newid ein safbwyntiau 
ar bethau fel yr amgylchedd – a oedd mor hanfodol 
i’n hiechyd a lles – ac wedi gwneud i ni ailasesu ein 
cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd.

Yn eironig, roedd gweithio gartref yn golygu bod gan 
lawer o bobl fwy o gymhelliant a’u bod yn fwy effeithlon, 
ac mae cwmnïau ledled y byd wedi elwa ar arferion 
gwaith symlach, swyddogaethau e-fasnach gwell a mwy o 
awtomatiaeth. Yn wir, ffynnodd rhai busnesau yn ystod y 
pandemig, wedi’u cefnogi gan gyngor gan Cyflymu Cymru 
i Fusnesau. Darllenwch ein hastudiaethau achos.

Os oedd tuedd gynyddol o weithio o bell a gweithio 
hybrid yn barod, cyflymodd hynny yn ystod y pandemig. 
Yn ystod y cyfnodau clo niferus, canfu llawer o bobl eu 
bod naill ai’n gweithio gartref neu’n defnyddio’r swyddfa ar 
achlysuron prin yn unig. Newidiodd yr holl syniad o ‘waith’ 
o fod yn lle roeddech yn mynd iddo, i’r gweithgarwch ei 
hun. Yn hynny o beth, nid oedd ots lle’r oeddech wedi’ch 
lleoli. Roedd argaeledd technolegau cydweithio dros y 
rhyngrwyd ac offerynnau digidol clyfar yn golygu y gallai’r 
rhan fwyaf o bobl wneud eu gwaith o bron unrhyw le, ar yr 
amod bod ganddynt gyfrifiadur a chysylltiad band eang.

Erbyn mis Ebrill 2020, dim ond mis ar ôl dechrau’r 
pandemig, cyrhaeddodd gweithio gartref uchafbwynt ac 
roedd mwy na 43% o weithlu’r DU wedi’i leoli i ffwrdd o’r 
safle[1]. Gostyngodd y ffigur hwn wrth i’r cyfyngiadau lacio. 
Ond ar ddechrau 2022, roedd mwy nag un o bob tri o bobl 
yn gweithio gartref o hyd o leiaf un diwrnod yr wythnos[2]. 
Mae’r syniad o ddychwelyd i’r swyddfa bum niwrnod yr 
wythnos yn gysyniad sy’n dod yn fwyfwy hen ffasiwn.

 GWEITHIO HYBRID YNG NGHYMRU
Y cyfaddawd canlyniadol yw trefn fwy hyblyg sy’n cael 
ei galw’n ‘gweithio hybrid’. Mae hwn yn gyfuniad o rannu 
amser rhwng swyddfeydd canolog a lleoliadau o bell, p’un 
a yw hynny gartref, mewn swyddfa ategol neu ar safle 
cydweithio ‘trydydd lle’.

Mae’r cysyniad wedi bod yn boblogaidd dros ben, a 
dywed naw o bob deg o bobl yng Nghymru yr hoffent 
allu gweithio gartref o leiaf un diwrnod yr wythnos[3]. 
Datgelodd arolwg diweddar gan y Sefydliad Rheolaeth 
Siartredig (CMI) fod mwy nag 80% o gwmnïau yn y DU 
wedi mabwysiadu gweithio hybrid erbyn hyn[4]. Yn ogystal, 
canfu astudiaeth gan Microsoft a YouGov y byddai 51% 

o gyflogeion yn ystyried diswyddo pe byddai’r opsiwn 
i weithio o bell yn cael ei ddileu[5]. Canfu’r adroddiad 
hefyd fod cwmnïau heb gynllun gweithio hybrid wedi cael 
trafferth cadw talent newydd ac wedi dioddef effeithiau 
negyddol ar gynhyrchedd a lles staff. Mae’n ymddangos y 
bydd gweithio hybrid yma’n barhaus.

Mae Llywodraeth Cymru yn dyfynnu nifer o fanteision 
gweithio hybrid i gyflogeion, busnesau a’r amgylchedd. Er 
enghraifft, mae gostyngiad mewn cymudo nid yn unig yn 
golygu treulio llai o amser a gwario llai o arian yn teithio, 
ond hefyd yn arwain at lai o geir ar y ffyrdd, llai o lygredd 
aer a sŵn, a mwy o le i gerddwyr a beicwyr.

Yn ystod y pandemig, roedd gweithwyr yng Nghymru yn 
arbed 73 munud y dydd, ar gyfartaledd, a rannwyd rhwng 
amser gwaith ac amser hamdden. (Mewn blwyddyn, roedd 
y 33 munud ychwanegol a dreuliwyd yn gweithio yn golygu 
y byddai busnesau’n ennill bron i fis cyfan o waith)[3]. Mae 
symud i weithio hybrid hefyd yn golygu mwy o gyfleoedd 
mewn cymunedau y tu allan i drefi, yn ogystal â manteision 
economaidd a chymdeithasol i’r stryd fawr.

Ym mis Medi 2020, dywedodd Llywodraeth Cymru yr 
hoffai i ryw 30% o weithwyr yng Nghymru fod yn gweithio 
gartref neu’n agos at eu cartrefi[6]. Ers hynny, bu’n cynnig 
cyngor i fusnesau ar sut i symud i weithio hybrid ac 
mae’n cydweithio â chymunedau i sefydlu canolfannau 
cydweithio. Mae’r cynlluniau peilot cyntaf eisoes ar waith 
yn Y Rhyl a Hwlffordd, ac mae llawer mwy i ddod[7]. 
Mae strategaeth gweithio o bell genedlaethol yn cael ei 
datblygu hefyd, sy’n amlinellu nodau ac amcanion parhaus 
y llywodraeth.

O ganlyniad, mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnig 
ystod o gyrsiau ‘Gweithio’n Ddoethach’, sydd wedi’u 
bwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio o bell neu fel 
rhan o gynllun hybrid. Mae’r rhain yn cwmpasu ystod o 
bynciau, o’r offerynnau cywir i redeg eich busnes ar-lein, 
i fodelau gweithio hybrid a chydweithio, i amddiffyn rhag 
seiberdroseddu. Mae’r cyrsiau’n rhad ac am ddim ac yn 
para dwy awr[8].

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a 
Chyflafareddu (ACAS) wefan bwrpasol sy’n rhoi cyngor 
defnyddiol i gwmnïau a chyflogeion sy’n ymgymryd â 
gweithio hybrid[9]. Mae’n cwmpasu ystod o gyfrifoldebau 
cyflogwyr, fel creu polisïau gweithio hybrid; cefnogi, 
hyfforddi a rheoli perfformiad y rhai sy’n gweithio o bell; ac 
iechyd a diogelwch cyflogeion.

Mae’r pwynt olaf o bwys mawr, gan fod gan gyflogwyr 
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ddyletswydd gyfreithiol dros les cyflogeion o hyd, hyd yn 
oes pan nad ydynt yn gweithio yn y swyddfa. Mae angen 
i gyflogwyr gadw llygad am bethau fel cam-drin domestig, 
yn ogystal â bwlio ac aflonyddu, a all ddigwydd o hyd drwy 
gyfryngau cymdeithasol, negeseuon e-bost a sgyrsiau 
fideo.

Mae angen i’r rhai sy’n gweithio gartref gymryd gofal 
rhesymol am eu hiechyd a diogelwch eu hunain o hyd, 
a dylent roi gwybod i’w rheolwyr am unrhyw risgiau i’w 
hiechyd corfforol neu iechyd meddwl, ac am unrhyw 
drefniadau gwaith y mae angen eu newid oherwydd eu 
sefyllfa bersonol. Mae canllaw manwl ar bynciau fel rheoli 
risg a chydymffurfio ag iechyd a diogelwch ar gael gan yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)[10].

 HERIAU GWEITHIO HYBRID
Mae gan weithio hybrid nifer o fanteision i fusnesau, ond 
mae hefyd yn cyflwyno set newydd o heriau, a’r cyntaf 
yw rhoi egwyddorion, polisïau ac arferion gweithio hybrid 
ar waith yn ymarferol. Dylai hyn gael ei wneud ar y cyd 
â staff, gan osod canllawiau a disgwyliadau clir. Dylai’r 
rhain gynnwys: cymhwysedd (nid yw’n bosibl gwneud pob 
swydd o bell) a hyblygrwydd (sawl awr y dylai cyflogeion 
fod yn y swyddfa a sawl awr yn gweithio gartref).

Mae angen rhoi rhywfaint o ystyriaeth i sut mae’r 
gofod swyddfa’n gweithio. Mae gweithio hybrid yn mynnu 

Mae Legal & General yn cyflogi tua 2,000 o bobl yn ne 
Cymru, a phan ddechreuodd y pandemig, roedd gan y cwmni 
rywfaint o hyblygrwydd eisoes, ac roedd tua 40% o’i staff yn 
gweithio gartref o leiaf un diwrnod yr wythnos. Pan ddaeth y 
syniad o gyfnod clo cenedlaethol yn glir yn 2020, fe brofodd ei 
seilwaith TG yn gyflym i weld a allai gefnogi mwy o weithio o 
bell.

Er gwaethaf y llwyth gwaith, gwelwyd bod y system TG 
bresennol yn gadarn a symudodd cyfanswm o tua 90% o’r 
staff i weithio o bell. Roedd y rhai nad oeddent yn gallu ymdopi 
gartref – ynghyd â’r rhai a oedd â rolau penodol y gellid ond eu 
cyflawni yn y gweithle – yn cael dod i mewn i’r swyddfa.

Un o’r pethau allweddol y darganfu tîm Legal & General 
yn ystod y cyfnod hwn oedd pwysigrwydd cyfathrebu, a’r 
problemau yr achosodd hyn i reolwyr. Darparwyd cymorth 
ac adnoddau drwy fewnrwyd y cwmni, a buddsoddodd y 
cwmni mewn platfform ar-lein o’r enw Unmind, sy’n darparu 
ymarferion a rhaglenni i staff i’w helpu i ymlacio, dadflino a 
chynnal eu lles meddyliol eu hunain.

Wrth i’r cyfnod clo barhau, daeth yn glir bod y staff yn 
mwynhau’r ffordd newydd hon o weithio: nid oedd unrhyw un 
yn gweld eisiau cymudo, roeddent yn treulio mwy o amser 
â’u teuluoedd ac yn mwynhau cydbwysedd iachach rhwng 
gwaith a bywyd. Ond mae’r angen i gydweithio a chysylltiad 
rhwng cyflogeion wedi gweld Legal & General yn symud i 
fodel gweithio hybrid, lle y disgwylir i staff rannu eu hamser yn 
gyfartal rhwng y cartref a’r swyddfa.

Yn 2023, bydd Legal & General yn symud i swyddfeydd 
newydd yn Sgwâr Canolog Caerdydd. Ond mae ei syniadau 
gwreiddiol o ran sut i ddefnyddio’r gofod swyddfa eisoes wedi 
newid, gyda mwy o bwyslais ar les a’r profiad i gyflogeion, 
wedi’i lunio ar y cyd â’r staff. Mae’r cwmni’n cyfaddef na fydd 
symud i drefniadau gweithio hybrid yn berffaith dros nos. 
Fodd bynnag, mae’n teimlo’n gyfle delfrydol i gofleidio’r ffordd 
newydd hon o weithio a manteisio ar ei buddion.

 DARLLENWCH Y STORI LAWN 
https://llyw.cymru/astudiaeth-achos-gweithio-o-bell-legal-and-general

ASTUDIAETH ACHOS:  
LEGAL & GENERAL

GWEITHIO O BELL A GWEITHIO HYBRID

https://llyw.cymru/astudiaeth-achos-gweithio-o-bell-legal-and-general


85

gweithle hybrid, a gallai fod angen rhywfaint o fuddsoddiad 
mewn dodrefn, offer, seilwaith TG a hyfforddiant. Er 
enghraifft, gallai fod angen arweiniad ar reolwyr ar reoli 
perfformiad, cyfathrebu a chydweithio o bell, yn ogystal â 
chynhwysiant a lles.

Yn ogystal â phryderon ymarferol o ddydd i ddydd, 
mae angen i gwmnïau sy’n edrych ar weithio hybrid 
fynd i’r afael â chynhwysiant i’r rhai sy’n gweithio o bell 
hefyd. Mae hyn yn golygu cefnogi timau dosranedig â’r 
dechnoleg sydd ei hangen arnynt i gysylltu a chydweithio 
â’i gilydd, pa le bynnag y maent yn gweithio. Symudodd yr 
asiantaeth marchnata digidol, InSynch, sydd wedi’i lleoli yn 
Aberystwyth, i weithio gartref yn ystod y pandemig. Mae’r 
Prif Swyddog Gweithredol, Eddy Webb, yn credu mai’r 
allwedd i weithio o bell a/neu weithio h ybrid llwyddiannus 
yw defnyddio’r offer priodol.

“Mae ein staff wedi’u cysylltu cymaint yn fwy â’i gilydd,” 

esboniai Eddy. “Trwy fanteisio i’r eithaf ar Slack, rydyn 
ni wedi gwella ein cyfathrebu mewnol. [Ac] fe wnaethon 
ni greu sgwrs fideo ‘Open Office’ ar Google Meet, sy’n 
caniatáu i’n tîm fod yng nghwmni ei gilydd fel petaen nhw 
yn y swyddfa. Mae wedi ail-greu’r amgylchedd swyddfa 
lle gall pobl gael sgyrsiau uniongyrchol â’i gilydd. Mae’n 
rhywbeth roedden ni am ei gadw’n gryf, er bod pawb yn 
gweithio o bell. Ar draws ein dwy swyddfa, rydyn ni’n fwy 
cysylltiedig nag erioed o’r blaen, mewn gwirionedd!”

Mae gan weithio hybrid lawer o fanteision i gyflogwyr a 
chyflogeion fel ei gilydd, ond nid yw’n addas i bawb. Felly, 
mae angen i gynllun gweithio hybrid gael ei roi ar waith 
mewn ffordd deg a chynhwysol, a chynnig chwarae teg 
p’un a yw cyflogeion yn rhan ohono ai peidio.

Am fwy o wybodaeth am sut mae busnesau eraill yng 
Nghymru yn defnyddio technoleg i weithio’n ddoethach, 
edrychwch ar yr astudiaethau achos yma.[11]

[1] https://wiserd.ac.uk/wp-content/uploads/Felstead_Reuschke_2020_Homeworking-in-the-UK_Report_Final.pdf
[2]  https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/homeworkingandspendingduringthecoronaviruscovid19pandemicgreatbritain/

april2020tojanuary2022
[3] https://newsfromwales.co.uk/more-than-half-of-office-workers-in-wales-would-prefer-the-welsh-governments-proposed-hybrid-working-model/
[4] https://www.managers.org.uk/knowledge-and-insights/article/cmi-highlights/
[5] https://news.microsoft.com/en-gb/2021/12/09/more-than-half-of-uk-workers-would-consider-quitting-their-job-if-hybrid-working-was-axed-research-reveals/
[6] https://gov.wales/aim-30-welsh-workforce-work-remotely
[7] https://gov.wales/remote-working-policy
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[11] https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/astudiaethau-achos

Symudodd KEW Planning, sef 
ymgynghoriaeth gynllunio yng 
Nghaerdydd, i Microsoft 365 a 
defnyddio Microsoft Teams i helpu ei 
thîm i gyfathrebu’n well wrth weithio 
gartref. Roedd hefyd yn golygu y gellid 
cynnal cyfarfodydd â chleientiaid yn 
rhithiol, gan arbed amser ac arian i’r 
cwmni wrth i’r angen i deithio ddiflannu. 
“Mae’n [Microsoft 365] gwneud y ffordd 
rydyn ni’n gweithio yn fwy hyblyg o 
lawer,” dywedodd sefydlydd y cwmni, 
Kathryn Williams. “Mae bod cymaint yn 
fwy cysylltiedig yn golygu, wrth gynnal 
ymweliadau â safleoedd, y galla’ i fynd 
at unrhyw ffeiliau sydd eu hangen 
arna’ i ar y safle, ac mae unrhyw 
ddiweddariadau rwy’n eu gwneud yn 
cael eu cadw yn y fan a’r lle.”

 DARLLENWCH Y STORI LAWN
Gallwch ddarganfod mwy am Kew 
Planning yma.

KEW PLANNING

GWEITHIO O BELL A GWEITHIO HYBRID
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Ewch i wefan Cyflymu 
Cymru i Fusnesau
I gael rhagor o wybodaeth, canllawiau 
a chynghorion ar fod yn gyflymu eich 
busnes, ewch i businesswales.gov.
wales/superfastbusinesswales/cy 

Yr Hyb Gwybodaeth
 
•  Defnyddio technoleg Cwmwl ac Ar-lein i 

symleiddio prosesau gwaith

•  Gofyn am Gwerthu a Chyllid i roi hwb i’ch 
cyfraddau trosi

•  Archwilio cyngor Marchnata Digidol i 
ddatblygu eich Sylfaen cwsmeriaid

•  Deall sut y gallwch wella’r ffordd y mae’ch 
busnes yn cyfathrebu 

•  Gwella eich systemau data a 
seibrddiogelwch

•  Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i 
adeiladu a datblygu’ch brand ar-lein

•  Defnyddio technoleg symudol i wella 
cynhyrchiant

•  Datblygu perthynas cwsmer i ddenu a 
chadw cwsmeriaid tebygol

TANYSGRIFIO I’N CYLCHLYTHYR
TANYSGRIFIO I’N CYLCHLYTHYR E-BOST

Tanysgrifio nawr
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Gwneud busnes yn fwy craff: 
Chwyldro IoT 
Gall troi at Y Rhyngrwyd Pethau (IoT) wneud eich busnes yn fwy craff ac 
yn fwy effeithlon ac mae’n haws nag y byddech yn ei ddisgwyl.

Mae’n ffaith syml, ond mae busnesau sy’n fwy craff yn fwy llwyddiannus. 
Mae’r busnesau craffaf yn fwy effeithlon, yn gweithio i dargedau, ac maent yn 
dibynnu ar ddata i wneud y penderfyniadau cywir ar yr adeg iawn. Ond, sut mae 
bod yn fwy craff? Sut mae cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch pan fydd ei 
hangen arnoch fwyaf? Yr ateb, mewn sawl achos, yw Y Rhyngrwyd Pethau (IoT).

Yn y termau mwyaf sylfaenol, mae’r IoT yn cyfeirio at unrhyw ddyfais sydd 
wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd. Yn fwy penodol, pan fyddwn yn siarad am IoT ar 
gyfer busnesau, rydym yn golygu cysylltu systemau â’r rhyngrwyd a defnyddio 
synwyryddion ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd i gasglu data pwysig. 

Er enghraifft, beth am gyfleuster gweithgynhyrchu, lle mae’r llinell gynhyrchu 
yn riportio diffygion ar unwaith er mwyn adfer yn gyflymach. Neu fferm lle 
mae’r ffermwr yn gwybod beth yw statws amser real amodau’r pridd neu leoliad 
anifeiliaid. Fel y gwelwch ar y tudalennau dilynol, mae Cymru ar flaen y gad o ran 
defnyddio IoT mewn sefyllfaoedd gwledig a dinesig, gan ddefnyddio technoleg 
Rhwydwaith Ardal Eang Pellter Hir (LoRaWAN) a ddyluniwyd yn arbennig. 

Mae’r holl enghreifftiau y byddwn yn eu trafod yma yn cynhyrchu’r hyn y 
gellir dadlau yw’r elfen fwyaf gwerthfawr o unrhyw fusnes modern: data. Gallu 
gweld yn union beth sy’n digwydd ac olrhain manylion manwl iawn ynghylch sut 
mae busnes neu sefydliad yn gweithio yw’r cam cyntaf i fod hyd yn oed yn fwy 
effeithiol. 

Ond dyw IoT ddim yn ymwneud yn unig â’r hyn y gallwch ei ddefnyddio i 
wella’ch busnes yn y man gweithredu, mae hefyd yn ffordd o ail-edrych ar y 
cynhyrchion a’r gwasanaethau rydych yn eu gwerthu. A oes modd i chi wneud 
bywyd yn well i’ch cwsmeriaid trwy sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau 
ar gael iddyn nhw trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd? Neu a oes yna gynhyrchion / 
gwasanaethau newydd y gallwch chi eu lansio sy’n manteisio ar dechnolegau IoT 
newydd? Yn hytrach na bod yn barth cwmnïau technoleg mawr, mae IoT yn creu 
posibiliadau all fod o fudd i fusnesau bach a chanolig eu maint hefyd. Dim ond 
eich creadigrwydd sy’n eich dal yn ôl...
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GELLIR GWELD EFFAITH 
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FFAITH EI FOD YN TYFU 

AR RADDFA FAWR. 
BYDD 41.6 BILIWN 
O DDYFEISIAU IOT 

CYSYLLTIEDIG ERBYN 
2025, GAN GYNHYRCHU 

79.4 ZETTABYTES (ZB) 
SYFRDANOL O DDATA

“

“

Sut gall IoT helpu 
busnesau yng 
Nghymru i dyfu
Gall dyfeisiau sydd wedi’u cysylltu â’r 
rhyngrwyd ddatgloi potensial llawn busnesau, 
gan agor marchnadoedd newydd a chreu ffyrdd 
mwy effeithiol fyth o weithio.

Yn ei ystyr ehangaf bosibl, mae y Rhyngrwyd Pethau 
(IoT) yn cyfeirio at unrhyw ddyfais sydd wedi’i chysylltu 
â’r rhyngrwyd, o ffôn clyfar i gar heb yrrwr. Agweddau 
allweddol dyfeisiau IoT yw eu gallu i gyfathrebu gwybodaeth 
a chael eu rheoli o bell. Er mor eang yw’r diffiniad hwn, mae 
IoT yn golygu rhywbeth llawer symlach i fusnesau mewn 
gwirionedd: cyfle. 

Gellir gweld effaith IoT a’r buddion a ddaw yn ei sgil yn 
y ffaith ei fod yn tyfu ar raddfa fawr. Yn ôl rhagolygon gan 
IDC, bydd 41.6 biliwn o ddyfeisiau IoT wedi’u cysylltu erbyn 
y flwyddyn 2025, gan gynhyrchu 79.4 zettabytes (ZB) 
syfrdanol o ddata[1]. 

Ymhell o fod yn barth busnesau mawr, mae technoleg 
IoT yn fwyfwy hygyrch i gwmnïau o bob maint. Mae’r 
hygyrchedd hwn yn rhoi cyfle i fusnesau ledled Cymru 
gael cyrhaeddiad byd-eang ac i allu gwasanaethu eu 
marchnadoedd domestig yn well gyda nodweddion mwy 
craff ac estynedig. 

Mae dwy brif ffordd y gall busnesau ddefnyddio dyfeisiau 
IoT. Yn gyntaf, o ymgorffori cysylltedd rhyngrwyd yn 
eu cynhyrchion, gall busnesau Cymru gyflwyno mwy o 
nodweddion i gwsmeriaid ac ehangu eu cyrhaeddiad. 
Mae dyfeisiau sy’n gysylltiedig â’r Rhyngwyd yn farchnad 
sy’n tyfu, gyda phopeth o synwyryddion amgylcheddol 
i ddyfeisiau cartref craff eisoes yn cyfathrebu dros y 
rhyngrwyd.

Y rheswm bod gan gynifer o ddyfeisiau gysylltiad 
rhyngrwyd yw eu bod yn ymestyn yr hyn y gall cynnyrch 
ei gyflawni. Mae buddion nodweddiadol dyfeisiau IoT yn 
cynnwys rheoli o bell, megis gallu troi’r gwres ymlaen 
o unrhyw fan yn y byd; awtomeiddio, fel troi goleuadau 
ymlaen a’u diffodd yn awtomatig; a chyfathrebu, gan 
rybuddio’r defnyddiwr os yw larwm yn canu. 

Mae Tendertec o Gaerdydd[2] yn enghraifft dda o’r hyn 
y gall IoT ei gyflawni. Disgwylir i’r cwmni lansio ei system 
monitro cartrefi ar gyfer yr henoed yn fuan, a fydd yn gallu 
monitro cwympiadau, amodau dan do nad ydynt yn iach, 
amodau dan do anarferol ac unigrwydd, gan gyfathrebu 
â gofalwyr trwy ap symudol. Yma, bydd cysylltedd IoT yn 
galluogi pobl oedrannus i fyw eu bywydau tra’n darparu 
tawelwch meddwl i ofalwyr, ni waeth ble maen nhw.

Dyw IoT ddim yn ymwneud yn unig â chynhyrchion y 
bydd defnyddwyr yn eu prynu, gan fod y dechnoleg yr 
un mor berthnasol i ddiwydiant ag y mae i sefyllfaoedd 

domestig. Mae dyfeisiau sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd yn 
darparu synnwyr ac ystyr yn awtomatig i fusnesau, gan roi 
mynediad iddynt i ddata amser real a’u galluogi i wneud 
penderfyniadau mwy craff a hyd yn oed arbed arian. Gyda 
llinell gynhyrchu er enghraifft, gall synwyryddion fwydo 
manylion problemau yn ôl i gonsol canolog yn awtomatig. 
Os bydd y llinell gynhyrchu yn stopio, gellir cyflymu’r gwaith 
o ddiagnosio’r broblem, gan fod y consol canolog yn dweud 
wrthych ble a beth yw’r broblem. Mae’r dyfodol yn anelu 
at gynnal a chadw rhagfynegol, yn hytrach nag adweithiol, 
lle mae synwyryddion yn monitro statws offer ffatri a 
deallusrwydd artiffisial yn olrhain y data i ragweld diffygion 
cyn iddynt beri problemau difrifol. 

Mae olrhain yn elfen fawr arall o IoT diwydiannol, gan 
ddefnyddio synwyryddion integredig i olrhain lleoliad amser 
real asedau. P’un a yw’n offer, cydrannau ar gyfer llinell 
gynhyrchu, cynhyrchion mewn warws, neu hyd yn oed 
ddefaid ar fferm, mae IoT yn lleihau’r amser y mae pobl 
yn ei dreulio yn chwilio am bethau, a hyd yn oed yn creu’r 
posibilrwydd o adfer yn awtomatig.

Yn syml, mae IoT yn ei gwneud hi’n haws i weithredu 



89

SUT GALL IOT HELPU

Gall IoT eich helpu i gyrraedd 
mwy o gwsmeriaid.

[1] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219
[2] https://tendertec.co.uk/
[3] https://businessnewswales.com/embracing-the-iot-in-welsh-manufacturing/

llawer o brosesau, gan ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol 
yn gyflymach, a’i gwneud hi’n haws awtomeiddio prosesau. 
Mae hon yn daith yr aeth Rototherm o Bort Talbot arni, 
pan benderfynodd y cwmni, sydd wedi bod yn gwneud 
synwyryddion am dros 170 o flynyddoedd, ddefnyddio IoT a 
darparu dyfeisiau cysylltiedig i’w gwsmeriaid. Gyda’i system 
fonitro newydd ar lefel tanc, gall cwsmeriaid reoli stocrestr 
tanciau tanwydd mewn munudau, yn hytrach na dyddiau, lle 
mae’r system adroddiadau canolog yn rhoi statws cyflawn o 
danciau sydd wedi’u dosbarthu ar hyd a lled[3]. 

Mae Rototherm yn enghraifft arall sy’n dangos pŵer IoT 
o’r ddwy ochr. Fel gwneuthurwr cynnyrch, roedd defnyddio 
IoT yn caniatáu i’r cwmni ddarparu cynhyrchion newydd a 
mwy craff. I gwsmeriaid, cawsant fynediad at gynnyrch a 
oedd yn gwneud gwaith anodd yn haws.

Dyma sut y dylai pob cwmni ddefnyddio IoT, gan edrych 
i weld a ellir symleiddio prosesau a thechnoleg sy’n 
gysylltiedig â’r rhyngrwyd neu a ellir ei ddefnyddio i wella’u 
cynnyrch. 

Fel yr esboniodd Oliver Conger, perchennog a Rheolwr 
Gyfarwyddwr Rototherm Group: “Os ydych chi wir eisiau 

medi buddion technolegau newydd a’r IoT yn eich busnes 
gweithgynhyrchu yng Nghymru, yna ystyriwch syniadau 
newydd ac anarferol a rhowch gynnig ar rywbeth newydd, 
a dysgwch. O herio’ch busnes i esblygu gyda thechnoleg 
wedi’i diweddaru gallwch wella ei safle mewn sector sy’n 
newid yn gyflym ac yn esblygu.”

Mae cydrannau i adeiladu cynhyrchion IoT yn gymharol 
rhad, ac mae twf yn nifer y cynhyrchion a alluogir gan IoT 
ar gyfer diwydiant, gan roi’r dechnoleg gyffrous hon o fewn 
ffiniau cwmnïau bach a mawr. Y peth allweddol yw cymryd 
yr amser i ddeall y dechnoleg ac adeiladu ar yr hyn y gellir 
ei gyflawni.

Dywedodd Conger fod y cwmni wedi treulio dwy flynedd 
yn gweithio ar y prosiect a bod angen i gwmnïau “fuddsoddi 
amser i ddeall yr hyn y gall technolegau newydd a’r IoT ei 
wneud i’w busnesau.” Felly, dechreuwch feddwl. Sut y gall 
dyfeisiau sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd chwyldroi’r hyn a 
wnewch chi? 
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Mae technoleg yn 
trawsnewid ffermio yng 
nghefn gwlad Cymru
Fel cysyniad, mae ‘Y Rhyngrwyd Pethau’ (IoT) yn 
bodoli ers yr 80au. Y syniad sylfaenol yw bod gennych 
ddyfeisiau all gyfathrebu a throsglwyddo data rhwng ei 
gilydd. Yna, gellir casglu’r data hwn trwy’r rhyngrwyd a’i 
ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth, o awtomeiddio cartrefi 
craff i reoli isadeileddau ledled y ddinas. 

Fodd bynnag, mae ei effaith bellach yn amlwg ym 
maes amaethyddiaeth, yn enwedig yng Nghymru lle mae 
defnydd o dechnoleg IoT yn cael ei arloesi  yng Ngholeg 
Glynllifon ger Caernarfon. Yma, mae datblygiadau 
diweddar wedi arwain at gynhyrchu synwyryddion 
LoRaWAN (Rhwydwaith Ardal Eang Pellter Hir) all weithio 
o bell am fisoedd neu weithiau flynyddoedd ar y tro. Yn 
bwysicach na dim, maen nhw’n cyfathrebu yn ddi-wifr, gan 
ddileu’r angen am geblau. 

Gyda chyfres o’r synwyryddion anghysbell hyn, mae’n 
bosibl monitro sawl agwedd ar fferm nodweddiadol. Yn 
ogystal a gwybodaeth sylfaenol fel tymheredd, glaw a 
lleithder, gellir olrhain metrigau pwysig eraill hefyd. Mae’r 
rhain yn cynnwys symud da byw, lefelau dŵr neu slyri, pla, 
hyd yn oed lleoliad offer fferm drud. Gyda’r data amser 
real hwn, gall ffermwyr reoli eu hasedau yn fwy effeithlon 
a rhagweld problemau posibl.

Mae menter Cyswllt Ffermio – ar y cyd â Chymru 
Ddigidol – yn treialu nifer o systemau LoRaWAN ar 
ffermydd ‘arbrofol’ ledled Cymru. Yn y cyfamser, mae 
prosiect Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP Cymru) yn 
gweithio gyda ffermwyr yn Glynllifon, Hen Dy ac Erw 
Fawr i ddatblygu systemau IoT i fonitro cyflwr y pridd, tra 

bod prosiect EIP arall yn defnyddio IoT i wella iechyd a 
diogelwch ar ffermydd.

“Dydyn ni ddim yn gwybod mewn gwirionedd pa 
fodelau sy’n gweithio orau,” meddal Geraint Hughes, 
ymgynghorydd bwyd-amaeth sy’n gweithio gyda 
chonsortiwm Cymru Ddigidol dan arweiniad sefydliad di-
elw Menter Môn. “Mae’r ffordd hon o weithio ar flaen y gad, 
a chredaf mai ni yw’r cyntaf yn y DU i sefydlu rhwydwaith 
gydgysylltiedig o byrth gwledig.” 

Mae Hughes yn bendant ynghylch pwysigrwydd 
technoleg IoT a’i phwysigrwydd i fusnesau, ac i ffermio 
Cymru yn benodol. “O ran amaethyddiaeth yng Nghymru, 
rydyn ni’n ddibynnol ar farchnadoedd nwyddau,” meddai. 
“Er mwyn goroesi, mae angen brand da arnom ni i 
ychwanegu gwerth – Cig Oen Cymru, er enghraifft – neu 
mae angen i ni gael sylfaen gost is a systemau cynhyrchu 
mwy effeithlon, a dyna’n union sut gall IoT ein helpu .... 
mae amser yn hanfodol. Mewn pum mlynedd, hoffwn 
weld apiau IoT yn cael eu defnyddio’n helaeth ar ffermydd 
Cymru sydd wedi’u rhedeg a’u datblygu gan gwmnïau o 
Gymru.

Mae IoT yn ddechrau ar chwyldro digidol. Yn yr oes 
heriol sydd ohoni, heb amheuaeth, mae’n rhaid i ffermwyr 
gael yr holl help sydd ei angen arnyn nhw.

 CANLLAWIAU PELLACH
Darllenwch ragor am Cyswllt Ffermio

YN ÔL I’R 
CYNNWYS
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ASTU DIAETH ACHOS:  TH INK AIR

Defnyddio 
technoleg 
i wella 
ansawdd aer
Mae llygredd aer yn parhau i fod 
yn un o’r prif beryglon i iechyd, 
ond cyn y gellir mynd i’r afael â’r 
broblem, mae angen ei fesur yn 
gywir a’i ddeall. Mae’n her a hanner 
monitro ansawdd aer un ddinas, 
ond mae prosiect uchelgeisiol Think 
Air eisiau ymestyn cwmpas monitro 
llygredd i Gymru gyfan. O wneud 
hyn, mae’n gobeithio y gellir grymuso 
cwmnïau a’r cyhoedd i wneud gwell 
penderfyniadau sy’n effeithio ar yr 
amgylchedd.

Mae Think Air ei hun yn fenter ar 
y cyd rhwng darparwr technoleg 
sefydledig Vindico a’r Athro Paul 
Lewis, cyfarwyddwr Canolfan 
Ymchwil ac Arloesedd Iechyd a’r 
Amgylchedd Prifysgol Abertawe ac 
ymgynghorydd Llywodraeth Cymru ar 
ansawdd aer. 

“Rydym ni am wneud y dechnoleg 
ddiweddaraf mewn ansawdd aer yn 
hygyrch, yn fforddiadwy ac yn hawdd 
ei deall,” meddai Jo Polson, cyd-
sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr 
Vindico. Daw llygryddion o 
ffynonellau fel trafnidiaeth ac 
mae’n cynnwys gronynnau mân a 
nitrogen deuocsid. Yn ôl data gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’r 
llygryddion hyn yn achosi tua 1,500 
o farwolaethau cyn amser yng 
Nghymru.”

Ar hyn o bryd, Llywodraeth 
Cymru ac awdurdodau lleol sy’n 
monitro ansawdd aer. Fodd bynnag, 
oherwydd rheoliadau’r UE, dim 
ond llond dwrn o fonitro ansawdd 
aer priodol sydd yn digwydd yng 
Nghymru ac mae’n tueddu i ddigwydd 
mewn ardaloedd trefol mawr fel 
Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd. 
O ganlyniad, does gan lawer o Gymru 
ddim data ar lygredd aer i’w gynnig i’r 
cyhoedd.

Er mwyn lleddfu’r broblem hon, 

mae Think Air yn cynnig sefydlu 
rhwydwaith synwyryddion ansawdd 
aer all ddarparu data lleol byw 
i’r cyhoedd yn gyffredinol. Bydd 
y synwyryddion hyn yn mesur 
gronynnau (fel llwch, paill, parddu, 
mwg a defnynnau hylif), yn ogystal 
ag ocsidau nitrogen, tymheredd a 
lleithder. Yn bwysicach na dim, mae 
dyluniad y synwyryddion hyn yn 
canolbwyntio ar ddibynadwyedd ac 
ynni isel, gan eu galluogi i redeg am 
gyfnodau maith, un ai gyda batri neu 
ynni’r haul (solar). Gallan nhw hefyd 
gael eu cynhyrchu ar raddfa fawr, sy’n 
eu gwneud yn isel o ran cost ac yn 
hawdd i’w cynhyrchu.

Gellid cyflawni cwmpas 

rhwydwaith ar gyfer Cymru gyfan 
o fewn 5 mlynedd. “Efallai bod 
hyn yn swnio’n uchelgeisiol iawn,” 
dywed Poulson, “a’r broblem fwyaf 
wrth gwrs yw lefel yr ymgysylltu 
y gallwn ei gyflawni gydag 
awdurdodau rhanbarthol a lleol. 
Ond, y cynharaf y gallwn ni ddechrau 
codi ymwybyddiaeth, y cyflymaf y 
gallwn ni ddechrau dylanwadu ar 
ymddygiad pobl, fydd, yn ei dro, 
yn arwain at well dealltwriaeth 
ac atebion newydd. Y gwir ateb i 
leihau llygredd aer yw newid mewn 
ymddygiad.”

 CANLLAWIAU PELLACH
Darllenwch ragor am Think Air
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Rheoli o bell a  
synhwyro mewn IoT

 
Nid yn unig mae monitro o bell yn arbed amser, ond gall hefyd 
roi mynediad i fusnesau at ddata gwerthfawr. Dyma sut mae IoT 
yn gwneud swyddi cymhleth yn haws.

 
I lawer o gwmnïau a sefydliadau, mae angen gweithlu mawr i reoli 
ardaloedd mawr a safleoedd eang, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig 
ledled Cymru. Ond, fel y gwelsom yn yr astudiaethau achos yn y tudalennau 
blaenorol, mae hon yn her y mae IoT mewn sefyllfa unigryw i fynd i’r afael â hi. 
Gyda synhwyro a monitro o bell daw’r potensial i wella effeithlonrwydd busnes 
a chael mewnwelediadau newydd trwy gasglu data ychwanegol. 

Ystyriwch gwmni ailgylchu sydd â synwyryddion wedi’u hymgorffori yn ei 
biniau ailgylchu sydd wedi’u storio o amgylch y ddinas. Dim ond pan fydd bin 
yn llawn y byddai angen trefnu casgliad, gan ddileu’r angen i anfon aelod o staff 
i ddatrys y sefyllfa. Mae yna nifer o gymwysiadau eraill ar gyfer IoT, o sylwi ar 
danau coedwig a chanfod gollyngiadau cemegol mewn afonydd, i apiau siopa 
deallus a rheoli cadwyn gyflenwi o’r ffynhonnell i’r siop. 

Nid yw’n dechnoleg newydd chwaith. Mae dyfeisiau IoT eisoes ar waith ledled 
Cymru. Mae pentref glan môr Fairbourne yng Ngogledd Cymru, er enghraifft, 
yn wynebu’r bygythiad o gael ei orlifo gan fod lefelau’r môr yn codi[4] a gallai 
fod y dref gyntaf yn y DU i gael ei heffeithio’n uniongyrchol gan newid yn yr 
hinsawdd. Er efallai na ellir achub y pentref, mae gan IoT y potensial i helpu i 
fonitro erydiad arfordirol a lefelau dŵr ledled Cymru, gan ddefnyddio technoleg 
synhwyrydd pŵer isel, parhaol.

Mewn mannau eraill, mae Tata Steel[5] ym Mhort Talbot yn defnyddio 
synwyryddion i fonitro ac optimeiddio ei gynhyrchiant slabiau, rholio poeth, 
rholio oer a choiliau galfanedig. Mae cwmni Agxio[6] yn Aberystwyth yn 
defnyddio synwyryddion a deallusrwydd artiffisial fel rhan o blatfform clyfar i 
fonitro cnwd mewn ffermydd a rhagweld maint y cnwd yn y dyfodol. Tra mae 
Navmoor[7] yng Nglyn Ebwy yn ymgorffori technoleg y rhyngrwyd pethau (IoT) 
yn y bwiau data a thonnau mae’n eu cyflenwi i’r diwydiant morol. 

Yn ogystal â monitro ystod eang o brosesau ac amodau amgylcheddol, 
gall IoT ddarparu ffynhonnell data newydd gyffrous i gwmnïau, gan ddarparu 
mewnwelediadau sy’n amhosibl eu cael â llaw. Mae Cymru, er enghraifft, ar 
flaen y gad mewn treial newydd sydd wedi’i gynllunio i olrhain a monitro da byw 
pori. Yn draddodiadol, mae’n anodd rheoli’r rhain wrth bori ar laswelltiroedd 
helaeth ac yn aml maent yn fwy tebygol o gael eu dwyn.

Fodd bynnag, diolch i synwyryddion IoT newydd, a fydd yn cael eu gosod ar goleri 
anifeiliaid, bydd rhai da byw yn cael eu tracio’n awtomatig. Bydd synwyryddion 
yn darparu data lleoliad GPS, baneri gweithgaredd (e.e. lefelau symud uwch neu 
anarferol a allai ddynodi lladrad), dangosyddion ymddygiad (e.e. pori, pori dwysedd 
isel a gorwedd) ynghyd â data ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol. 

Y gobaith yw y bydd y data a gesglir yn atal lladrad, yn helpu i adnabod 
anifeiliaid sâl ac yn rhoi gwell mewnwelediad i arferion pori y gellir eu 
defnyddio i gynyddu cynhyrchiant.[8] Mae’n un enghraifft o sut y gall defnyddio 
synwyryddion IoT helpu i wella a gyrru busnes ymlaen, gan greu’r potensial 
ar gyfer monitro diogelwch yn awtomatig a chasglu data ychwanegol a all 
ddarparu mewnwelediadau newydd i greu mwy o effeithlonrwydd, ac ar yr un 
pryd, leihau costau a gwella lefelau gwasanaeth cwsmeriaid.

[4]  https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/life-north-wales-village-set-17605572
[5] https://www.tatasteeleurope.com/ • [6] https://www.agxio.com/our-platform • [7] https://navmoor.com/
[8]  https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/business/european-innovation-partnership-eip-wales/approved-eip-

wales-projects/where-have-ewe-moo
[9] https://pinaclsolutions.com/case-studies/newport-city-council-lorawan
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Mae yna rywfaint o eironi yn y ffaith 
mai’r ardaloedd a fydd fel arfer yn elwa 
fwyaf o synwyryddion IoT yw’r rhai fwy 
anghysbell  neu’r rhai sy’n gorchuddio 
ardaloedd mawr iawn, gan ei gwneud 
hi’n anodd i gael signal dibynadwy ar y 
rhyngrwyd.

Heddiw, mae modd datrys y ddwy 
broblem a hynny gyda thechnoleg 
Rhwydwaith Ardal Eang Pellter Hir 
(LoRaWAN). Mae’r rhwydweithio pŵer 
isel hwn yn gofyn am ddyfais porth syml, 
sy’n darparu cyfathrebu amrediad hir 
i synwyryddion pŵer isel sy’n cael eu 
pweru gan fatri, gan ei wneud yn berffaith 
ar gyfer defnydd gwledig. A diolch i’r 

amrediad, mae’n golygu mai dim ond nifer 
fach o byrth sydd angen eu gosod mewn 
dinasoedd. Mae Pinacl o Sir Ddinbych, 
er enghraifft, wedi gosod rhwydwaith 
LoRaWAN yng Nghasnewydd gyda’r 
gallu i ddarparu cysylltedd i filoedd o 
synwyryddion anghysbell, gan gynnwys 
rheoli ansawdd aer, synwyryddion 
llifogydd a rheoli gwastraff[9] craff.

A’r batris yn gallu para rhwng pump a 
10 mlynedd, mae LoRaWAN yn ddelfrydol 
ar gyfer prosiectau synhwyrydd sy’n 
trosglwyddo symiau cymharol fach o 
ddata. Yn ychwanegol at y dechnoleg 
hon mae 5G, sy’n dechrau cael ei 
chyflwyno ledled y DU. Mae’r dechnoleg 

symudol genhedlaeth nesaf hon yn 
addo cyfraddau trosglwyddo data 
cyflymach, gan bweru dyfeisiau data 
uchel, fel camerâu fideo. Hefyd, mae 
5G yn addo cysylltiad mwy dibynadwy 
na rhwydweithiau symudol presennol ac 
mae’r cyfnod o oedi cyn trosglwyddo data 
yn llawer byrrach. Bydd y ffactorau hyn yn 
sicrhau y gall synwyryddion drosglwyddo 
data yn ddibynadwy dros rwydwaith 
5G ac y gellir rheoli dyfeisiau o bell heb 
unrhyw oedi.

Bydd cyfuniad o 5G a LoRaWAN yn 
sicrhau’r budd mwyaf i fusnesau Cymru, 
gan bweru ystod eang o gymwysiadau ac 
opsiynau.

RHWYDWEITHIO DOETHACH: LORAWAN A 5G
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Aberteifi, ger arfordir Gorllewin Cymru, oedd y dref 
gyntaf yn sir Ceredigion i ddarparu wi-fi i ganol y dref 
gyfan. Cymerodd ddwy flynedd i’w gwblhau ac fe aeth y 
rhwydwaith yn fyw ym mis Mai 2018 gan gynnig cysylltedd 
am ddim i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. I gyd-fynd â’r 
cynllun, lansiwyd ap Tref Aberteifi, ap y gellir ei lansio am 
ddim ar ffonau clyfar Apple ac Android, sy’n darparu nid 
yn unig cyfoeth o wybodaeth am y dref ond mae hefyd yn 
casglu data dadansoddol gwerthfawr ynghylch arferion ac 
ymddygiad ymwelwyr.

“Roedd yr ymateb i’r system yn gadarnhaol dros ben,” 
dywedodd Clive Davies, arbenigwr TG sydd wedi bod yn 
gynghorydd y dref ac yn Faer Aberteifi ac sydd bellach 
yn gynghorydd yn sir Ceredigion. “Gallai masnachwyr a 
pherchnogion adeiladau weld ar unwaith y potensial, boed 
i bobl leol neu i ymwelwyr, a’r wybodaeth y byddai’n ei 
darparu i fusnesau yng nghanol y dref.”

Dechreuwyd cyflwyno’r dechnoleg yn 2017 a daeth y 
broses i ben yn 2018, pan osodwyd unedau wi-fi mewn 
mannau strategol ar draws y dref gan gwmni Telemat. 
Costiodd y rhwydwaith gorffenedig £30,000 gyda 
chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ac Ewrop, 
ynghyd â chyllid ychwanegol gan gyngor tref Aberteifi a 
Chymdeithas Cynnal a Chefnogi Cefn Gwlad (4CG). 

Esboniodd Davies y daeth y syniad yn sgil systemau 
a fabwysiadwyd gan archfarchnadoedd mawr i fesur 
rhannau mwyaf poblogaidd eu siopau gan gynnwys nifer 
ymwelwyr a’r cyfnodau siopa prysuraf. “Ar gyfer tref 

farchnad oedd ein system ni” esbonia Davies. “Mae’r 
system yn defnyddio offer wi-fi allanol Cisco, sydd hefyd 
yn casglu gwybodaeth ddadansoddol fel amser preswylio, 
niferoedd ymwelwyr, ynghyd ag ymwelwyr tref newydd ac 
ymwelwyr sy’n dychwelyd.”

Gall y data olrhain parcio ceir hefyd, gan gynnwys 
pa mor hir y mae pobl yn aros, pa amser o’r dydd yw’r 
prysuraf a pha ddyddiau yw’r prysuraf. Gall hefyd 
ddatgelu’r effaith y mae’r tywydd neu ddigwyddiad lleol yn 
ei chael ar ffigurau ymwelwyr, yn ogystal â pha mor aml y 
mae pobl yn ymweld â’r dref. 

Megis dechrau mae’r prosiect hwn. Mae Davies yn 
awyddus i ehangu seilwaith ddigidol y dref. “Fel ‘Hyrwyddwr 
Digidol’ y sir, rwyf wedi dechrau edrych ar ddefnyddio 
technoleg LoRaWAN ledled y rhanbarth a sut y gellid 
ei defnyddio i wella gwasanaethau’r cyngor, yn ogystal 
â chefnogi mentrau gyda Heddlu Dyfed Powys ar gyfer 
troseddau, yn enwedig troseddau gwledig.” 

Mae Davies hefyd yn awyddus i ddefnyddio dyfeisiau IoT 
i fonitro’r bwiau achub sy’n frith ar hyd yr Afon Teifi. Wrth 
ddefnyddio synhwyrydd bach rhad, gall hyn anfon neges 
larwm, gan rybuddio’r awdurdodau bod cabinet y bad achub 
wedi’i agor a bod angen gweithredu. 

Nid yn unig bod mabwysiadu technoleg IoT yn gallu helpu 
busnesau, mae’n ddigon posibl y gall achub bywydau hefyd.

 CANLLAWIAU PELLACH
Darllenwch ragor am Aberteifi

Darparu wi-fi am ddim i dref gyfan
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Diogelu cartrefi gyda 
synwyryddion o bell
Mae technoleg monitro a synhwyro yn profi i fod 
yn offeryn defnyddiol ar gyfer cynnal safonau 
diogelwch mewn tai. Mae Cymdeithas Tai Canolbarth 
Cymru yn y Drenewydd yn arwain y ffordd yn y 
maes hwn a nhw yw’r sefydliad cyntaf ym Mhowys i 
ddefnyddio technoleg IoT ddeallus i gael gwybodaeth 
amser real am gyflwr eu heiddo. 

Mae’r prosiect yn cynnwys defnyddio technoleg 
Rhwydwaith Ardal Eang Pellter Hir (LoRaWAN) i fonitro 
tymheredd a lleithder cartrefi, gyda data’n cael ei 
gasglu bob 30 munud. Nod tymor hir yw ehangu nifer 
y pethau y gall rhwydwaith LoRaWAN eu monitro, gan 
fwydo gwybodaeth synwyryddion o foeleri, larymau 
mwg, synwyryddion carbon monocsid a systemau 
canfod gollyngiadau dŵr. Bydd pob un ohonynt yn 
helpu i wella diogelwch preswylwyr. 

Fel yr eglura Ernest Capener, Swyddog Tai 
Cymunedol Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, mae 
technoleg sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd yn galluogi 
symud o gynnal a chadw ‘adweithiol’ i gynnal a chadw 
‘rhagfynegol’. “Bydd canfod diffygion yn gynnar gan 
ddefnyddio synwyryddion IoT, megis problemau 
gwresogi neu rhywun sydd mewn perygl o anwedd 
neu dân, yn golygu gwell gwasanaeth i’n tenantiaid 
oherwydd ein bod yn gallu ymyrryd yn gynt ac atal y 
broblem rhag gwaethygu.” 

 CYFARWYDDYD PELLACH
Darllenwch ragor am Mid-Wales Housing Association

Arbed miliynau gyda 
monitro o bell
Gellir monitro bron unrhyw broblem ac mae Vortex 
IoT o Abertawe yn arwain y ffordd ym maes Monitro 
Cyflwr o Bell Rheilffyrdd (RCM). Mae’n fusnes mawr. 
Mae Network Rail yn gwario dros £300 miliwn bob 
blwyddyn yn delio ag effaith cwympiadau coed, rhaeadrau, 
tresmasu, ymyrraeth anifeiliaid, tirlithriadau ac ymsuddiant 
ar eu llinellau. Proses ymarfer a ddefnyddir i adrodd 
y problemau hyn fel arfer, un ai yn sgil arolygiadau a 
drefnwyd neu waith cynnal a chadw adweithiol. 

Disgrifir system RODIO (Rail Optical Detection of 
Instrusions and Obstructions) Vortex IoT fel “datrysiad 
RCM graddadwy a chost-effeithlon ar gyfer canfod 
rhwystrau ac ymyriadau ar gyfer seilwaith rheilffyrdd.” Gan 
ddefnyddio synwyryddion pŵer isel i gasglu data trac, nid 
yn unig mae’n helpu Network Rail i arbed arian, ond hefyd 
yn cynnal y lefelau uchaf o ddiogelwch i deithwyr hefyd. 

Mae’r cwmni hefyd yn datblygu systemau craff ar 
gyfer dinasoedd, gan gynnwys monitro ansawdd aer ac 
OptiPark, sy’n defnyddio polyn lamp ôl-osod i fonitro llif 
cerbydau ac i ddod o hyd i leoedd parcio gwag

 CANLLAWIAU PELLACH
Darllenwch ragor am Fonitro Cyflwr o Bell Rheilffyrdd
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Adnoddau IoT
Mae gan wefan Busnes Cymru hefyd ddewis eang o 
adnoddau ar gyfer busnesau o bob maint. Gallwch ddod 
o hyd i’r rhain yn yr Hyb Gwybodaeth.  Ychwanegir cynnwys 
newydd yn rheolaidd, felly nodwch y dudalen fel y gallwch gael 
yr wybodaeth ddiweddaraf am yr holl dechnolegau diweddaraf 
sydd o fudd i fusnesau yng Nghymru. 

Dyma rai adnoddau allweddol i’ch rhoi ar ben ffordd.

 BETH YW Y RHYNGRWYD PETHAU (IOT)?
Ydych chi erioed wedi defnyddio ffôn symudol i droi’ch gwres i 
fyny?  Beth am deledu cylch cyfyng (CCTV) yn rhoi rhybudd i 
chi pan fydd rhywbeth anghyffredin yn digwydd y tu allan i’ch 
cartref? Mae’n fwy na thebyg mai gyda’r Rhyngrwyd Pethau y 
caiff y gwasanaethau hyn eu cynnal.

 Y RHYNGRWYD PETHAU GYDA LORAWAN
Mae yna lawer o wahanol fathau o ddyfeisiau y gellir eu 
defnyddio gyda IoT, a gellir meddwl eu bod yn perthyn i 
wahanol elfennau sy’n cydweithio. Mae’r canllaw hwn yn 
canolbwyntio ar dechnoleg Rhwydwaith Ardal Eang Pellter Hir.

 GWNEUD BUSNES YN FWY CRAFF
Gall IoT wneud eich busnes yn fwy effeithlon - mae’n haws nag 
y byddech chi’n ei feddwl.

 SUT Y GALL IOT HELPU CYMRU
Dechreuwch feddwl: sut y gall dyfeisiau sy’n gysylltiedig â’r 
rhyngrwyd chwyldroi’r hyn rydych chi’n ei wneud?

TANYSGRIFIWCH I’N CYLCHLYTHYR
TANYSGRIFIWCH I’N CYLCHLYTHYR E-BOST

Tanysgrifiwch nawr

I GAEL RHAGOR O GYMORTH NEU 
GYNGOR BUSNES FFONIWCH
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https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cronfa-wybodaeth/beth-ydy-rhyngrwyd-pethau
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/newyddion-digwyddiadau/cyhoeddiadau/rhyngrwyd-o-bethau-iot-gyda-lorawan
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cronfa-wybodaeth/gwneud-busnes-yn-fwy-craff-chwyldro-iot
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cronfa-wybodaeth/sut-gall-iot-helpu-busnesau-yng-nghymru-i-dyfu
https://landing.business-wales.org/signupbusinesswalescy/ccifcychlythyr.html
https://www.facebook.com/Busnes.Cymru/
https://www.linkedin.com/showcase/business-wales-busnes-cymru/
https://twitter.com/_busnescymru
https://www.youtube.com/user/businesswales?feature=results_main

