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Mae’r cyfeirlyfr hwn yn cynnig sampl enghreifftiol o gynnyrch meddalwedd sydd ar gael i chi er mwyn eich 
helpu i gynnal eich busnes a gwneud y mwyaf o dechnolegau newydd sy’n gysylltiedig â band eang cyflym 
iawn. Casglwyd a chyhoeddwyd y wybodaeth gan Raglen Cyflymu Cymru i Fusnesau, sef gwasanaeth nad 

yw’n gysylltiedig ag unrhyw un o’r darparwyr meddalwedd a restrir yn y cyfeirlyfr hwn. Mae’r holl wybodaeth 
yn gywir wrth fynd i’r wasg yn Hydref 2016. Gweler gwefannau’r cyflenwyr am y manylion diweddaraf.
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Cyflwyniad

Mae argaeledd band eang cyflym iawn yn cynnig ystod 
o gyfleoedd o ran sut i ddod o hyd i feddalwedd fusnes 
a’i defnyddio. Bydd y Cyfeirlyfr o gymorth i chi gael gwell 
dealltwriaeth o’r cynnyrch a’r gwasanaethau sydd ar gael i chi 
eu defnyddio pan fydd gennych chi fand eang cyflym iawn.

Mae’n bwysig o’r cychwyn cyntaf egluro beth yw diben y 
Cyfeirlyfr hwn:

• Canllaw ar gyfer rhai o’r prif gynnyrch mewn 31 o gategorïau 
meddalwedd fusnes allweddol sy’n cwrdd â phrif ofynion 
BBaCh nodweddiadol, gan roi cyngor a chanllaw cyffredinol.

• Nid nod y Cyfeirlyfr yw cynnig ystod gynhwysfawr o 
gategorïau na’r cynnyrch a restrir ym mhob categori.

 Nid yw rhywbeth sy’n cael ei gynnwys yn y Cyfeirlyfr yn 
arwydd o gymeradwyaeth benodol gan Cyflymu Cymru

 i Fusnesau. Yn syml, ein nod yw cynnig enghreifftiau o’r 
ystod eang o gynnyrch sydd ar gael ar hyn o bryd a’r

 mathau o nodweddion a swyddogaethau sydd ar gael.

Fe sylwch fod y cynnyrch wedi’u categoreiddio yn ôl y math 
o fusnes. Mae hyn yn fwriadol a’i nod yw eich annog i edrych 
ar bethau drwy lygad fusnes er mwyn gweld yn glir sut allai’r 
feddalwedd sydd ar gael ychwanegu gwerth at y ffordd rydych 
yn gweithredu ac yn cysylltu â’ch cwsmeriaid.

Gwneud y Mwyaf o’r Cwmwl
Fel y disgrifiwyd yn gynharach, mae band eang cyflym iawn 
yn cynnig ystod o gyfleoedd newydd o safbwynt sut i gaffael 
a defnyddio systemau a gwasanaethau TG newydd, o fedru 
mynd yn nes at eich cwsmeriaid i weithio’n fwy hyblyg a deallus.

Mantais gynyddol bwysig i BBaCh sy’n defnyddio band eang 
cyflym iawn, yw’r gallu i gael mynediad at wasanaethau 
cyfrifiadura cwmwl. Mae’r cwmwl yn gweddnewid y modd y 
darparir gwasanaethau TG, felly nid yw’n syndod bod llawer 

iawn o’r cynnyrch a restrir yn y Cyfeirlyfr hwn yn seiliedig ar
y cwmwl.

Yn wir, dengys ymchwil newydd o Siambr Fasnach Prydain 
a Busnes BT, bod 60% o BBaCh y DU eisoes yn defnyddio 
rhaglenni sy’n seiliedig ar y cwmwl. O ymchwil ymysg tua 
400 o staff sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau TG mewn 
busnesau yn y DU sydd â hyd at 250 o staff, gwelwyd bod y 
cwmwl yn hanfodol ar gyfer gweithio hyblyg.

O’r busnesau a gyfwelwyd, dywedodd 86% bod ganddynt staff 
yn gweithio gartref yn rheolaidd. Gwelwyd bod gan 47% staff 
yn gweithio i ffwrdd o’r swyddfa o leiaf unwaith yr wythnos a 
bod gan 28% ohonynt rywun yn gweithio o bell bob diwrnod. 
Dywedodd 43% fod pecynnau sy’n seiliedig ar y cwmwl yn 
hanfodol ar gyfer gweithio hyblyg effeithiol a dywedodd
52% fod cael mynediad at ddata’r cwmni’n hanfodol.

Ar wahân i hyblygrwydd, rhai o fanteision eraill y cwmwl yw:
• Mae arbed arian yn apelio’n fawr at amryw o bobl: gall 

defnyddio adnoddau TG yn y cwmwl fod yn llawer rhatach 
na bod yn berchen arnynt. Wrth symud o fodel brynu i un 
o logi, bydd y rhan helaeth o gostau TG yn dod yn gostau 
gweithredu yn hytrach na chostau cyfalaf, sef ffioedd 
rheolaidd i’r darparwr gwasanaeth. Golyga hyn bod y 
costau’n fwy ynghlwm â gwir ddefnydd.

• Gwell effeithlonrwydd drwy eich galluogi i gael cymaint
 o adnoddau TG ag sydd eu hangen arnoch ar unrhyw adeg
 – a thrwy adael i chi ganolbwyntio ar eich busnes craidd
 a’ch cwsmeriaid yn hytrach na datblygu systemau TG.

• Gwell cynhaliaeth a diweddariadau gan fod gan y darparwr 
cwmwl gyfrifoldeb llawn dros brynu, gosod, diweddaru a 
chynnal cyfarpar a meddalwedd. Ni fyddwch yn cael eich 
poenydio mwyach gan broblemau gweithredol TG na 
diweddariadau gosod.

Cysodwyd y Cyfeirlyfr hwn gyda’r nod o roi dealltwriaeth i fusnesau bach a chanolig 
(BBaCh) fel chi, am rai o’r prif gynnyrch meddalwedd. Cewch hyd i gynnyrch a 
gwasanaethau sydd ar gael nid yn unig i’ch cynorthwyo i redeg eich busnes yn
fwy cynhyrchiol, ond hefyd eich galluogi i weithio’n fwy effeithlon a phroffidiol.

Cyflymu Cymru i Fusnesau
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Cael y cynnyrch cywir
Pan fyddwch chi’n chwilio am ddarn newydd o feddalwedd 
i wella’ch proses fusnes neu ddarparu gwasanaeth neilltuol, 
yna byddwch wirioneddol angen treulio amser yn adolygu’r 
opsiynau yn hytrach na dewis y cynnyrch cyntaf a welwch. 
Dyma rai o’r pethau allwch chi eu gwneud er mwyn sicrhau
eich bod yn gwneud y dewis gorau:
• Siarad â’ch cysylltiadau a’ch partneriaid busnes – a ydyn 

nhw eisoes wedi datrys y broblem sydd gennych dan sylw? 
Os felly, beth a ddefnyddiwyd ganddynt ac a fyddent yn ei 
argymell? Gall geirda cryf dalu ar ei ganfed.

• Darllenwch gylchgronau’r maes ac adnoddau ar-lein – mae 
cyfoeth o wybodaeth ar gael (yn cynnwys ein gwefan ni). 
Darllenwch yr adolygiadau a chymharwch gynnyrch er 
mwyn penderfynu beth allai fod yn addas ar gyfer eich 
anghenion penodol chi.

• Ewch i arddangosfeydd i weld cynnyrch yn cael eu 
defnyddio a gwrando ar siaradwyr arbenigol mewn 
seminarau addysgiadol.

• Defnyddiwch y we i gael astudiaethau achos – yn enwedig y 
rhai gan gwmnïau sydd mewn sector tebyg i’ch un chi sydd 
eisoes wedi llwyddo i ddangos cynnydd. Gallwch elwa o’r 
camgymeriadau a wnaed ganddynt a’r gwersi a ddysgwyd.

Mae’n bosib mai dau o’r penderfyniadau pwysicaf a wynebwch 
fydd dewis darparwr cwmwl a CRM addas, felly rydym wedi 
cynnwys dwy set o ‘Ddeg Cwestiwn Allweddol’ ar ddiwedd 
y Cyfeirlyfr hwn i roi cymorth i chi sicrhau eich bod wedi 
gwneud y penderfyniad cywir.

Profi cyn prynu
Bu’r cwmwl yn bwysig iawn wrth alluogi darparwyr i gynnig 
prawf am ddim i chi cyn ymrwymo i brynu. Waeth beth a 
brynwch – meddalwedd gyfrifo newydd, system gyflogres 
newydd neu becyn cynhyrchiant swyddfa newydd, gallwch 
fel arfer gofrestru am gyfnod prawf 30 diwrnod yn rhad ac 
am ddim. Felly manteisiwch ar hynny a dod i ddeall yr ystod o 
nodweddion, sut mae’r pecyn yn gweithio ac yw’n bodloni’ch 
gofynion. Mae’n union fel mynd a char allan i’w brofi am 
gyfnod estynedig!

Materion diogelwch
Rydym wedi crybwyll y manteision a ddaw yn sgil y defnydd 
o fand eang cyflym iawn a chyfrifiadura cwmwl ar gyfer eich 
busnes. Fodd bynnag, mae anfanteision – sef y nifer cynyddol 
o droseddwyr seiber sy’n disgwyl am y cyfle i ddwyn eich 
eiddo deallusol, data ariannol neu restr o gwsmeriaid, a po 
fwyaf y byddwch chi a’ch staff yn cysylltu â’r we drwy PCs, 
llechi neu offer symudol, yr uchaf fydd y risg honno.

Am y rheswm honno, rydym wedi cynnwys dau gategori ‘n 
benodol ar ddiogelwch yn y Cyfeirlyfr hwn – un sy’n edrych 
ar fygythiadau maleiswedd drwy ddefnyddio meddalwedd 
gwrthfeirws a wal dân, a’r llall, a elwir yn Reoli Dyfais Symudol, 
sy’n amddiffyn yn erbyn y peryglon cynyddol yn sgil y duedd 
y cyfeirir ati’n gyffredin fel BYOD dewch â’ch dyfais eich hun 
(bring your own device). 

Os bydd angen rhagor o sicrwydd ynglŷn â phwysigrwydd 
diogelwch yna darllenwch yr Arolwg o Dramgwyddo 
Diogelwch a gadarnhaodd fod:

• 87% o fusnesau bach wedi dioddef tramgwydd diogelwch 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

• £35K i £65K yw’r gost gyfartaledd i fusnesau bach yn sgil 
profi tramgwydd gwaethaf y flwyddyn.

Gyrru ymlaen
Y cwestiwn yw, i ble yr awn o fan hyn? Ein cyngor ni yw i chi:
• Treuliwch ychydig o amser yn deall anghenion eich busnes
 a sut all y feddalwedd ddiweddaraf fod o gymorth.
• Mapiwch eich prosesau busnes a deall sut y defnyddir data
 o fewn eich busnes.
• Ymchwiliwch y farchnad i gael gwell dealltwriaeth o’r hyn
 a all weithio orau i chi.
• Ystyriwch sut all band eang cyflym iawn fod yn sylfaen i’ch 

defnydd o TG.
• Siaradwch â Cyflymu Cymru i Fusnesau i weld sut all y tîm
 o gynghorwyr arbenigol a rhaglen o ddigwyddiadau deallus 

roi canllaw ymarferol ar sut i adnabod a gweithredu’r 
datrysiad gorau ar eich cyfer chi.
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Caffael Eich Systemau TG

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllunio ymlaen
Mae’n hawdd prynu gwahanol nodweddion TG mewn dull 
heb unrhyw gydlyniad a chynllunio. Mae hyn yn dueddol o 
gynhyrchu systemau nad yw’n medru cysylltu â’i gilydd, sy’n 
gofyn am lawer iawn o galedwedd a meddalwedd ac yn aml 
yn tangyflawni o ran y buddion busnes a ddisgwylir. I osgoi 
hynny, mae’n bwysig cynllunio’ch gwaith caffael TG.

• Adolygwch eich cynllun busnes – diffiniwch y nodweddion 
busnes angenrheidiol, y nifer o drafodion tebygol, y nifer 
o weithwyr, amseriad unrhyw ehangu a ffigurau cyllidebol 
bras. 

• Penderfynwch pa nodweddion busnes fydd angen 
cefnogaeth TG a pha bryd.

• Ystyriwch pa wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi pob 
nodwedd busnes. Ac os bydd mwy nag un nodwedd fusnes 
angen yr un wybodaeth, cofiwch ystyried hynny.

• Penderfynwch ar set o safonau cyffredin a ddefnyddir ar 
gyfer eich holl systemau TG.

• Deallwch sut mae systemau a phobl yn cyfathrebu â’i gilydd. 

Diffinio gofynion eich system
Mae’r cynllun busnes yn diffinio set fras o nodweddion 
sydd yn ofynnol i system ei chyflawni, ond fel arfer mae’r 
wybodaeth hon yn rhy gyffredinol i fod o unrhyw ddefnydd 
wrth gaffael system addas. Er enghraifft, efallai y bydd y 
busnes angen cyflogres fydd yn medru ymdopi â deg o 
weithwyr, ond gall pob pecyn cyflogres wneud hyn felly rhaid 
bod yn fwy penodol ynghylch y gofynion.

• Trefnwch restr o ofynion swyddogaethol – y pethau sydd
 yn rhaid i’r system TG ei chyflawni ar gyfer y busnes.
• Disgrifiwch y manteision busnes y dylai’r system newydd
 ei chyflawni.
• Diffiniwch y math a’r lefel o gefnogaeth sy’n angenrheidiol 

gan ddarparwr er mwyn gwneud defnydd da o’r system.
• Ranciwch y gofynion o’r rhai pwysicaf i lawr i’r rhai ‘dymunol’.
• Ystyriwch y risgiau sy’n gysylltiedig â chyflwyno system 

newydd a chanfyddwch yr hyn fyddai ei angen i ymdrin â’r 
risgiau hynny ar gyfer eich busnes.

• Cydnabyddwch y ffaith nad yw’r gofynion yn rhai sefydlog 
ar unrhyw adeg. Gwnewch yn siŵr fod unrhyw system a 
ddewiswch yn fesuradwy ac â’r gallu i fodloni’ch gofynion

 a ragwelir gennych i’r dyfodol.

Opsiynau masnachol a chyflawni
Yn aml mae sawl ffordd o gael yr un ymarferoldeb o wahanol 
fathau o systemau TG. Felly ystyriwch yr opsiynau canlynol:

• Mae pecynnau meddalwedd parod fel arfer yn werth da iawn 
am arian pan fydd angen nodweddion busnes safonol syml.

• Weithiau mae’n fanteisiol llogi caledwedd drud yn hytrach 
na’i phrynu.

• Gall gwasanaethau sy’n seiliedig ar y cwmwl fod yn gynnig 
apelgar ar gyfer BBaCh. Maent yn cynnig ystod eang o 
ddatrysiadau busnes sydd angen cysylltiad band eang yn 
unig, heb yr angen am weinyddwyr na seilwaith.

• Mae meddalwedd sydd ar gael yn agored ac am ddim ar 
gael ar gyfer amryw o swyddogaethau busnes. Gall busnes 
bach arbed cost sylweddol o’i gymharu â chost pecynnau 
masnachol parod. 

• Ni ddylai busnes bach ystyried comisiynu datblygiad system 
unigryw oni bai bod y gofynion yn rhai anarferol, a hyd yn 
oed wedyn oni bai bod y risgiau o ddefnyddio’r dull hwn 
wedi’u deall yn llawn.

• Cofiwch fod datrysiadau sy’n seiliedig ar y cwmwl yn 
trosglwyddo cost system newydd o fod yn wariant cyfalaf i 
fod yn wariant gweithredol rheolaidd. Gall hyn fod o fantais

 i fusnes sy’n tyfu.

Pan ddaw hi’n adeg prynu’ch systemau TG, nid pris yn unig ddylai ddylanwadu ar 
eich dewis. Mae’n bwysig edrych ymhellach na’r tymor byr ynghylch gwir anghenion 
eich busnes. Gallwn eich tywys drwy ddull strwythurol o gaffael eich systemau TG a 
ddylai roi cymorth i chi wneud y penderfyniad cywir.
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Caffael Eich Systemau TG

Gwybodaeth am y farchnad
Mae angen gwybodaeth da am y farchnad fel y gellir cael 
datrysiadau i systemau TG a’u cymharu â gofynion er mwyn 
dod o hyd i rywbeth addas.

• Mae cyhoeddiadau masnach yn ffynhonnell wybodaeth dda 
ar systemau busnes ar gyfer sectorau marchnad penodol.

• Fe wnaiff busnesau lleol eraill yn aml helpu gyda 
gwybodaeth am gyflenwyr, yn benodol lle mae cymorth

 yn ran bwysig o’r datrysiad.
• Mae llawer o adnoddau o gyngor ar gael i fusnesau bach, 

gan gynnwys cynghorwyr busnes arbenigol.

Dewis datrysiad
Os ydych yn edrych ar gael math poblogaidd o system fusnes, 
neu galedwedd TG cyffredin fel cyfrifiaduron personol bwrdd 
gwaith, yna bydd llawer o gyflenwyr sydd â chynigion posibl.

Mae’n lawer o waith i’w gwerthuso i gyd, felly mae’n bwysig 
bod yn systematig wrth werthuso. 

• Os nad yw’r system neu’r gwasanaeth TG ar gael oddi ar y 
silff, bydd angen i gael dyfyniadau gan gyflenwyr posibl. 
Gwnewch ‘Gais am Ddyfynbris’ (RFQ) yn seiliedig ar eich 
rhestr o ofynion.

• Gwnewch restr fer o’r holl systemau a chyflenwyr sy’n
 cwrdd â’r holl anghenion swyddogaethol hanfodol a rhai
 di-swyddogaethol ac yna graddiwch y rhestr fer, gan 

ystyried y gofynion llai hanfodol.
• Os yw’r rhestr fer yn cynnwys pecynnau ‘oddi ar y silff ’, yna 

dewiswch ar sail y graddio. Mae’n amhosib fel arfer i drafod 
telerau, amodau a phrisiau arbennig ar gyfer y math yma

 o becyn.
• Os yw’r caffaeliad am wasanaethau neu ychydig o waith 

datblygu wedi ei gyplysu â system safonol, yna mae eisiau 
cyfarwyddo cysylltiad gyda’r cyflenwyr.

• Gall arddangosiadau o’r systemau gan y cyflenwr fod o 
gymorth yn y cyfnod hwn.

• Gwerthuswch gyflenwr y gwasanaethau, nid yn unig ar
 sail eu dyfynbris ond ar eu hanes a’u hyblygrwydd pan yn 

trafod â chi.
• Os yw’r caffaeliad yn cynnwys cydrannau gwasanaeth 

sylweddol, fel cymorth, yna gall fod o ddefnydd i drafod 
‘Cytundeb Lefel Gwasanaeth’ (SLA).

• Nid oes angen cytundebau arbennig ar gyfer caffael 
meddalwedd neu galedwedd syml fel arfer. Mewn achosion 
eraill, yn benodol lle mae angen ychydig o ddatblygiad 
meddalwedd, mae angen cytundebau a dylai busnes bach 
chwilio am gyngor proffesiynol.

Gweithredu cynllunio
Anaml iawn yw i fusnes bach weithredu system TG newydd 
sydd ddim yn cymryd lle system â llaw sydd yn bodoli, neu 
system TG hynach. Golyga hyn fod ychydig o ddata fel arfer 
sydd rhaid ei ‘fudo’ o’r hen system a’i wneud ar gael i’r newydd.

• Mae mudo data yn cymryd amser. Diffiniwch pwy wnaiff 
wneud hyn a sicrhewch ei fod yn cael ei gostio yn iawn.

• Efallai bydd rhaid i chi redeg systemau hen a newydd 
gyferbyn a’i gilydd am dipyn. Cynlluniwch hyn fel nad oes 
gormod o ddryswch a bod ychydig o waith dyblygu.

• Fe all cyfnodau o’r flwyddyn fod yn annymunol i weithredu 
systemau newydd. Er enghraifft, gall fod at ddiwedd y 
flwyddyn ariannol fod yn amser drwg i gyflwyno system 
gyfrifon newydd.

• Mae hyfforddiant yn ran bwysig iawn o’r gweithrediad.
Fe wnaiff rhai cyflenwyr gynnwys hyn yng nghost system. 
Mewn achosion eraill gallwch ei brynu ar wahân. Sicrhau 
eich bod yn rhoi cyfrif am y gost o hyfforddi ac amser y 
gweithiwr wnaiff hyn gymryd.

Dysgu o brofiad
Gall y costau sy’n gysylltiedig â chaffael systemau TG fod yn 
sylweddol a dylent gael eu cofnodi’n iawn fel y gall cyfrifydd y 
cwmni baratoi’r llyfrau yn iawn a sicrhau fod yn busnes yn cael
y lefel gywir o lwfansau treth.

• Dylid cadw cytundebau a drafodwyd. Os ydych angen eu 
hadolygu yn ddiweddarach, mae’n debygol fod problem 
wedi digwydd.

• Gwnewch nodiadau cryno ar y profiad o ddelio gyda’r 
cyflenwr. Gall rhain fod yn ddefnyddiol mewn anghytundeb 
neu ar gyfer defnydd hwyrach o gaffaeliad arall.
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 Rheoli PRosiectau

 CYNNYRCH: BaseCaMP Treial am ddim 
 Gwefan: https://basecamp.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://basecamp.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://basecamp.com/
 Tudalen Brisio: https://basecamp.com/pricing 
 Cynulleidfa Darged: Gweithwyr llawrydd, busnesau bach i ganolig eu maint, busnesau mawr
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPhone, Android, Windows
 Disgrifiad: Mae’r sgrin wedi’i chynllunio i edrych fel darn o bapur, gyda chanllaw dewislen ar y brig sy’n eich arwain
  i greu mannau trafod a rhestrau o’r pethau sydd angen eu gwneud. Mae nodweddion eraill yn cynnwys
  rheoli rhestrau a cherrig milltir, rhannu dogfennau a ffeiliau, olrhain amser, rhestrau o’r pethau sydd angen
  eu gwneud, blychau neges, hysbysiadau ac adroddiadau.

 CYNNYRCH: LiquiD PLaNNeR Treial 14 diwrnod am ddim 

 Gwefan: https://www.liquidplanner.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.liquidplanner.com/features/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.liquidplanner.com/api
 Tudalen Brisio: https://www.liquidplanner.com/pricing/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i ganolig eu maint (isafswm 10 sedd)
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, dyfeisiadau Symudol, Llechi
 Disgrifiad: Meddalwedd rheoli prosiectau sy’n darparu rhestrau ar gyfer prosiectau lluosog, rheolaeth, cynllunio tîm
  a rhagfynegol a chydlynu, cydweithio ar brosiect, gwybodaeth llwyth gwaith, dangosfyrddau, olrhain
  amser a chymeradwyo, dadansoddi ac adrodd.

 CYNNYRCH: MiCROsOft PROjeCt ONLiNe Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://products.office.com/en-gb/
 Tudalen y Cynnyrch: https://products.office.com/en-gb/project
 Tudalen Wybodaeth: https://products.office.com/en-gb/project/
 Tudalen Brisio: https://products.office.com/en-gb/project/compare-microsoft-project-management-software?tab=tabs-1 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i ganolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, porwyr yn cynnwys Internet Explorer, Firefox, Safari a Chrome
 Disgrifiad: Mae nodweddion Project Online drwy Office 360 yn cynnwys rheoli galw, adnoddau, cyllid, amser a thasgau
  a chydweithio ac adrodd a gwybodaeth busnes. Mae hefyd yn cynnwys Share Point Online.

 CYNNYRCH: PODiO Demo ar gael  
 Gwefan: https://podio.com/site/en
 Tudalen y Cynnyrch: https://podio.com/site/en/tour
 Tudalen Wybodaeth: https://podio.com/site/en/features/api
 Tudalen Brisio: https://podio.com/site/en/pricing 
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach i ganolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer porwr y we, iOS, Android
 Disgrifiad: Cynllun swyddfa agored ar-lein sy’n cynnwys dull llif gwaith hyblyg i reoli prosiectau a thimoedd er mwyn
  rhannu ffeiliau a rheoli tasgau. Yn gweithio’n ddi-dor gyda llawer o wasanaethau rhannu rôl. Cymorth
  i gwsmeriaid, cynhyrchion ac offer marchnata ar gyfer cynlluniau Sylfaenol, Premiwm a Busnes.

Meddalwedd Rheoli PRosiectau
Mae pob prosiect, beth bynnag ei faint, yn dibynnu ar dri pheth er mwyn llwyddo: rhaid ei gyflwyno
ar amser, o fewn y gyllideb ac i’r safon ofynnol. Gall meddalwedd rheoli prosiectau helpu nodi a mynd
i’r afael â chamau allweddol prosiect, perfformio tasgau yn fwy effeithlon, cydweithio’n effeithiol ac yn
y pen draw, cynhyrchu gwell canlyniadau.
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 Rheoli PRosiectau

 CYNNYRCH: PROjeCtPLaCe Treial 14 diwrnod am ddim 
 Gwefan: https://www.projectplace.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.projectplace.com/features/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.projectplace.com/features/integrations/create-and-customise-with-projectplace-api/
 Tudalen Brisio: https://www.projectplace.com/pricing/ 
 Cynulleidfa Darged: Gweithwyr Llawrydd, Busnesau bach i ganolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer iOS, Android, ar y we, API agored
 Disgrifiad: Mae’r ffocws ar offer rheoli prosiectau ar gyfer pob math o sectorau preifat a chyhoeddus sy’n hwyluso
  rhannu, tryloywder a chyfathrebu. Yn defnyddio Kanban fel cymorth delweddu a nodwedd rhannu sgrin
  ar gyfer cyfarfodydd ar-lein a chyfathrebu amser real.

 CYNNYRCH: tReLLO Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://trello.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://trello.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://developers.trello.com/
 Tudalen Brisio: https://trello.com/ 
 Cynulleidfa Darged: Gweithwyr Llawrydd, Busnesau bach i ganolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iOS, Android, pob porwr modern
 Disgrifiad: Mae Trello yn offeryn ar-lein ar gyfer rheoli prosiectau a thasgau ac yn ffordd weledol o reoli prosiectau
  sy’n gallu cysylltu â gwasanaethau megis Sales Force, Google Drive, ac ati. Mae’n hawdd i’r defnyddiwr
  gadw golwg ar gynnydd y prosiect ac mae’n cynnig hyblygrwydd o ran safbwyntiau gwahanol, lefelau
  gwahanol o fynediad a strwythuro prosiectau. Am ddim yn wreiddiol, bellach ceir opsiynau talu ar gyfer
  Dosbarth Busnes a Busnesau Mawr. 

 CYNNYRCH: WORKfRONt Treial am ddim

 Gwefan: https://www.workfront.com/en-gb/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.workfront.com/en-gb/enterprise/features/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.workfront.com/en-gb/it/features/secure-cloud/integrations-api/
 Tudalen Brisio: https://www.workfront.com/en-gb/pricing/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPhone, Android
 Disgrifiad: Offeryn rheoli prosiectau sy’n rhoi pwyslais mawr ar gydweithio ac adnoddau amser real a gwelededd llif
  gwaith trwy ddangosfyrddau. Nodweddion yn cynnwys cyllidebu, olrhain problemau, rheoli ceisiadau, siartiau 

Gantt rhyngweithiol, adrodd a rheoli tasgau uwch. Mae trwyddedau ar sail rôl yn hytrach na nodweddion.

Meddalwedd Rheoli PRosiectau
Mae pob prosiect, beth bynnag ei faint, yn dibynnu ar dri pheth er mwyn llwyddo: rhaid ei gyflwyno
ar amser, o fewn y gyllideb ac i’r safon ofynnol. Gall meddalwedd rheoli prosiectau helpu nodi a mynd
i’r afael â chamau allweddol prosiect, perfformio tasgau yn fwy effeithlon, cydweithio’n effeithiol ac yn
y pen draw, cynhyrchu gwell canlyniadau.
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 Rheoli PRosiectau

 CYNNYRCH: BtC sOftWaRe Gwerthusiad 15 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.btcsoftware.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.btcsoftware.co.uk/why-btc
 Tudalen Wybodaeth: https://www.btcsoftware.co.uk
 Tudalen Brisio: Ar sail modiwlau a brynwyd
 Cynulleidfa Darged: Cyfrifwyr, bach i ganolig eu maint gyda nifer o ymarferwyr
 Llwyfan: Cyfrifiaduron personol a Gweinyddwyr ar y safle, Cwmwl
 Disgrifiad: Yn darparu datrysiadau meddalwedd ar gyfer rheolwyr, hunanasesu, cynhyrchu cyfrifon, treth gorfforaethol,
  ac ati. Gellir cynhyrchu nifer di-ben-draw o ffurflenni unigol, partneriaeth a chwmni.

 CYNNYRCH: DiGita 
 Gwefan: https://www.digita.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.digita.com/pro/software/professional-suite/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.digita.com/pro/software/practice-management/
 Tudalen Brisio: https://www.digita.com
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, swyddfeydd cyfrifwyr a chwmnïau mawr a rhyngwladol
 Llwyfan: Cwmwl, cyfrifiaduron personol, Gweinyddwyr, Apiau Symudol, Ar-lein, Pyrth Cleientiaid
 Disgrifiad: Mae Digita yn ddatrysiad cynhwysfawr a gynlluniwyd i gwrdd ag anghenion parhaus a newidiol y swyddfa 

drethu a chyfrifeg fodern. Mae’n gweithredu Swît Broffesiynol sy’n cynnwys rheoli cysylltiadau, llif gwaith, 
rheoli dogfennau, amser a ffioedd. Prisio: ffioedd sefydlog - bilio fesul awr.

 CYNNYRCH: e-CLiNiC 
 Gwefan: http://e-clinic.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://e-clinic.co.uk/products.php
 Tudalen Wybodaeth: http://e-clinic.co.uk/features.php
 Tudalen Brisio: http://e-clinic.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Ymarferwyr unigol, cadwyni gofal iechyd mawr gyda lleoliadau lluosog
 Llwyfan: Cyfrifiaduron personol a Mac, Porwyr, Gwesteia Diogel, Dyfeisadau Symudol, iOS
 Disgrifiad: Mae E-Clinic yn becyn rheoli ar gyfer swyddfeydd gyda rhyngwyneb cyflym a greddfol ar gyfer
  defnyddwyr. Mae trefnu apwyntiadau, bilio, data beirniadol a chyflwyno adroddiadau yn greiddiol iddo.
  Gall gweithleoedd mawr â safleoedd lluosog ymgysylltu gwefannau, rheoli galwadau i’r tu allan ac
  achosion clinigol. Cynlluniau Safonol, Proffesiynol a Busnes ar gael. Cytundebau hyd amrywiol gyda thâl
  misol, ynghyd â chymorth ac uwchraddio am ddim.

 CYNNYRCH: iRis 
 Gwefan: https://www.iris.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.iris.co.uk/IRIS-solutions
 Tudalen Wybodaeth: https://www.iris.co.uk/support
 Tudalen Brisio: info@iris.co.uk 
 Cynulleidfa Darged: Cyfrifwyr, Meddygon Teulu, gweithwyr meddygol proffesiynol, busnesau bach
 Llwyfan: Ar y safle, y Cwmwl, ar gyfer cyfrifiaduron personol a Gweinyddwyr trwy Borwyr
 Disgrifiad: Mae IRIS yn datblygu meddalwedd ar gyfer cyfrifwyr a gweithwyr proffesiynol y gyflogres a chyllid,
  yn ogystal â meddygon teulu, rheolwyr practis, gweithwyr meddygol proffesiynol a pherchnogion
  busnesau bach. Trwyddedau blynyddol gyda’r opsiwn i uwchraddio ar gyfer nifer o gleientiaid.

Meddalwedd Rheoli swYddFa
Mae meddalwedd rheoli swyddfa yn cyfeirio at feddalwedd a ddefnyddir i reoli swyddfa broffesiynol.
Mae’n cael ei ddefnyddio mewn swyddfeydd cyfreithiol, meddygol, cyfrifeg, deintyddol, milfeddygol,
pensaernïaeth, optometreg a disgyblaethau eraill.
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 Rheoli PRosiectau

 CYNNYRCH: LiNetiMe (MeDDaLWeDD RHeOLi PRaCtis CYfReitHiOL)
 Gwefan: https://www.linetime.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.linetime.co.uk/practice-management-software/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.linetime.co.uk
 Tudalen Brisio: https://www.linetime.co.uk
 Cynulleidfa Darged: Cymdeithasau’r Gyfraith, cyfreithwyr, practis cyfreithwyr ar y stryd fawr, Cymunedau Dysgu Proffesiynol
  a llywodraeth
 Llwyfan:  cyfrifiaduron personol, Gweinyddwyr, Cwmwl
 Disgrifiad: Mae meddalwedd Liberate Practice Management yn cynnig rheolaeth ariannol llawn, yn cynorthwyo 

cydymffurfiaeth ac yn darparu cyfrifeg ariannol llawn, cofnodi amser, cyfriflyfr enwau, adrodd, cymorth 
cyfreithiol. Mae’n cydymffurfio â rheolau cyfrifon cyfreithwyr Cymdeithas y Cyfreithwyr. Prisio amrywiol

  ar sail y modiwlau gofynnol. Arddangosiadau drwy drefniant.

 CYNNYRCH: PRaCtiCe PaL Demo am ddim

 Gwefan: http://www.practicepal.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.practicepal.co.uk/features
 Tudalen Wybodaeth: http://www.practicepal.co.uk/features.html
 Tudalen Brisio: http://www.practicepal.co.uk/pricing.html
 Cynulleidfa Darged: Ymarferwyr meddygol, ceiropractyddion, ffisiotherapyddion, podiatryddion
 Llwyfan: Cyfrifiaduron personol a Mac, opsiynau ar ddyfeisiau Clyfar, ar y We
 Disgrifiad: Seliwyd PracticePal ar gronfeydd data cysylltiadau, gan ymgorffori demograffeg cleifion, apwyntiadau 

dyddiaduron a threfnu, nodiadau clinig, archebu ar-lein a rheolaeth ariannol llawn ar gyfer incwm a gwariant 
y practis. Cytundebau o hyd amrywiol gyda thâl misol ar sail modiwlau a’r swyddogaethau gofynnol.

 CYNNYRCH: XeRO PRaCtiCe MaNaGeR Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.xero.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.xero.com/practicemanager
 Tudalen Wybodaeth: https://www.xero.com
 Tudalen Brisio: https:www.xero.com/uk/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, cyfrifwyr, swyddogion cadw cyfrifon
 Llwyfan: y Cwmwl, cyfrifiaduron personol, Gweinyddwyr
 Disgrifiad: Mae Xero yn ymgyfuno’n llwyr gyda chwmni’r cleient gan ddarparu cysylltedd di-dor i fanc a llyfr cyfrifon
  y cleientiaid, gan osgoi cofnodi data. Mae Xero yn gweithredu yn y Cwmwl gan ddarparu data ar unrhyw
  adeg/unrhyw le pan fo angen. 3 lefel prisio - Dechreuol, Safonol a Phremiwm misol.

Meddalwedd Rheoli swYddFa
Mae meddalwedd rheoli swyddfa yn cyfeirio at feddalwedd a ddefnyddir i reoli swyddfa broffesiynol.
Mae’n cael ei ddefnyddio mewn swyddfeydd cyfreithiol, meddygol, cyfrifeg, deintyddol, milfeddygol,
pensaernïaeth, optometreg a disgyblaethau eraill.
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 cYllid

 CYNNYRCH: fReeaGeNt Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.freeagent.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.freeagent.com/support/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.freeagent.com/tour/dashboard/
 Tudalen Brisio: http://www.freeagent.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Gweithwyr llawrydd a busnesau bach (fersiynau ar gyfer unig fasnachwyr, partneriaeth, LLP a chwmni cyfyngedig)
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPhone, Android
 Disgrifiad: Ymdrin â threuliau, olrhain amser, dyfynbrisiau ac anfonebau. Treuliau busnes yn cael eu holrhain
  trwy gysoni â chyfrifon banc y cwmni. Hefyd yn cynnig trosolwg o lif arian a phroffidioldeb prosiect.
  Cefnogaeth ar gyfer hunanasesiad treth incwm, TAW a threth gorfforaethol. Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: GNuCasH Meddalwedd ffynhonnell agored am ddim

 Gwefan: https://www.gnucash.org/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.gnucash.org/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.gnucash.org/
 Tudalen Brisio: https://www.gnucash.org/donate.phtml
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Mae GnuCash yn feddalwedd cyfrifyddu ariannol personol ac i fusnesau bach, gyda thrwydded rydd
  o dan y GNU GPL ac ar gael ar gyfer GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X a Microsoft Windows
 Disgrifiad: Wedi’i gynllunio i fod yn hawdd ei ddefnyddio, ond yn bwerus ac yn hyblyg, mae GnuCash yn caniatáu
  i chi olrhain cyfrifon banc, stociau, incwm a threuliau. Mae GnuCash wedi’i seilio ar egwyddorion
  cyfrifyddu proffesiynol i fantoli’r cyfrifon a llunio adroddiadau cywir. 

 CYNNYRCH: KasHfLOW Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Tudalen Brisio: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, fel arfer y rhai gyda throsiant o lai na £500,000 ac 1-5 o weithwyr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac
 Disgrifiad: Gellir golygu anfonebau, eu haddasu a’u cyhoeddi yn awtomatig gyda’r system yn hysbysu trwy e-bost
  pan fyddant yn orddyledus. Darperir tri llythyr atgoffa wedi’u hysgrifennu o flaen llaw, y gellir eu hanfon
  yn awtomatig i bobl sy’n hwyr yn talu. Ymhlith yr ategion y mae CRM, e-fasnach, marchnata e-bost,
  dosbarthu/rhestr stoc a VoIP. Mae fersiynau i’r rhai sy’n dechrau ac i fusnesau. Gellir integreiddio
  cyfrifyddu Kashflow gyda chyflogres Kashflow. Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: KasHOO Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.kashoo.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.kashoo.com
 Tudalen Wybodaeth: https://www.kashoo.com/features
 Tudalen Brisio: https://www.kashoo.com/pricing-2016-special
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPhone, iPad, Apiau 
 Disgrifiad: Datrysiad cyfrifyddu cwmwl mynediad dwbl cyflawn heb gytundeb: mewnbynnu data yn hawdd ac yn
  gyflym, trafodion anghyfyngedig a chefnogaeth dechnegol, creu anfonebau, cofnodi taliadau, gweld
  balans a hanes talu, sefydlu ffrydiau banc a chofnodi treuliau yn rhwydd, creu adroddiadau ariannol.
  Cydnaws â Quickbooks ac Excel. Tanysgrifiad misol.

cYFRiFYddu/cadw cYFRiFoN
Mae’r rhain yn ddatrysiadau ar gyfer rheoli anfonebu, cymodi, cyfrifon sy’n daladwy
a chadw cyfrifon, ynghyd â phrosesau cysylltiedig megis rheoli llif arian a threuliau a chwblhau
a chyflwyno ffurflenni Treth Ar Werth (TAW).
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 cYllid

 CYNNYRCH: quiCKBOOKs (ONLiNe) 30 diwrnod am ddim ar-lein

 Gwefan: http://www.intuit.co.uk/oa/quickbooks-accounting-software/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.intuit.co.uk/oa/quickbooks-accounting-software/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.intuit.co.uk/quickbooks-accounting-software/desktop/compare/
 Tudalen Brisio: http://www.intuit.co.uk/oa/quickbooks-accounting-software/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mynediad un sgrin i ddyfynbrisiau, anfonebau a gwybodaeth gyswllt. Gweld faint sydd wedi’i roi yn y dyfynbrisiau,
  wedi’i filio, wedi’i dalu a faint sy’n ddyledus. Mae hefyd yn olrhain gwerthiannau a threuliau ac yn cynnig tueddiadau’r 

diwydiant. Mae Simple Start wedi’i anelu at fusnesau nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, mae Essentials ar gyfer 
y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW, ac mae Plus yn cynnig rheolaeth ariannol ychwanegol a nodweddion adrodd. 
Cynigir Quickbooks naill ai fel cynnyrch ar-lein neu fel datrysiad meddalwedd wedi’i osod. Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: quiCKfiLe Am ddim hyd at 1,000 o gofnodion cyfriflyfr

 Gwefan: http://www.quickfile.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.quickfile.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://community.quickfile.co.uk/t/welcome-to-the-knowledge-base/8991
 Tudalen Brisio: http://www.quickfile.co.uk/home/pricing
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPhone, iPads, Apiau
 Disgrifiad: Mae QuickFile wedi’i gynllunio fel system gyfrifyddu ar gyfer y rhai nad ydynt yn gyfrifwyr. Mae QuickFile
  yn cynnig cyfriflyfr gwerthiannau a phryniannau, anfonebu a chyfleusterau i arian gwahanol wledydd.
  Angen tanysgrifiad blynyddol ar gyfer unrhyw beth uwchlaw 1,000 o gofnodion cyfriflyfr.

 CYNNYRCH: saGe 30 diwrnod am ddim ar-lein

 Gwefan: http://uk.sageone.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://uk.sageone.com/products/
 Tudalen Wybodaeth: http://uk.sageone.com/support/
 Tudalen Brisio: http://uk.sageone.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau newydd, busnesau bach, gweithwyr llawrydd ac unig fasnachwyr
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPad
 Disgrifiad: Mae Sage yn cynnig ystod eang o opsiynau ar gyfer busnesau. Mae Sage One Start yn offeryn syml ar-lein sy’n helpu 

i olrhain yr arian sy’n dod i mewn ac yn gadael eich busnes. Wedi’i gynllunio ar gyfer busnesau newydd arian parod, 
unig fasnachwyr, gweithwyr llawrydd ac entrepreneuriaid. Mae Sage One Accounting yn ddatrysiad cyfrifyddu cwmwl 
ar gyfer busnesau bach gan gynnwys anfonebu, treuliau a TAW. Mae Sage One hefyd yn cefnogi trafodion arian tramor. 
Mae Sage 50 Accounts yn berffaith ar gyfer busnesau bach a chanolig (hyd at 99 o weithwyr ac yn cynnig system tair 
lefel: Safonol, Ychwanegol a Phroffesiynol, gyda phob un yn cynnig lefelau cynyddol o gyfleuster a soffistigeiddrwydd. 
Mae Sage 200 wedi’i gynllunio ar gyfer busnesau mwy ac yn integreiddio gyda CRM a meddalwedd ffrydiau 
cynhyrchu. Cynigir Sage naill ai fel cynnyrch ar-lein neu fel datrysiad meddalwedd wedi’i osod. Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: XeRO 30 diwrnod am ddim ar-lein

 Gwefan: https://www.xero.com/uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.xero.com/business-type/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.xero.com/uk/support/
 Tudalen Brisio: https://www.xero.com/uk/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, yn amrywio o unig fasnachwyr i gwmnïau sy’n cyflogi tua 20 o staff
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae anfonebau ar-lein yn cynnig opsiynau talu hawdd i gwsmeriaid, a all glicio ar ddolen dalu ar anfoneb
  i wneud taliad uniongyrchol gan ddefnyddio cerdyn credyd neu PayPal. Mae ffrwd banc yn mewnfudo’n 

awtomatig holl gyfrifon banc, cardiau credyd a thrafodion PayPal i gynnig golwg gyfredol. Ymhlith yr ategion
  y mae cyflogres, rhestr eiddo a galluoedd arian tramor gwahanol. Fersiynau Cychwynnol, Safonol a Phremiwm. 

Cefnogaeth 24/7 am ddim. Tanysgrifiad misol.

cYFRiFYddu/cadw cYFRiFoN
Mae’r rhain yn ddatrysiadau ar gyfer rheoli anfonebu, cymodi, cyfrifon sy’n daladwy
a chadw cyfrifon, ynghyd â phrosesau cysylltiedig megis rheoli llif arian a threuliau a chwblhau
a chyflwyno ffurflenni Treth Ar Werth (TAW).
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 cYllid

 CYNNYRCH: aBLe iNteRNet PaYROLL Treial am Ddim (nid yw’n caniatáu llanw ffurflenni)

 Gwefan: http://www.ableinternetpayroll.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.ableinternetpayroll.com/productservice.html
 Tudalen Wybodaeth: http://www.ableinternetpayroll.com/features.html
 Tudalen Brisio: http://www.ableinternetpayroll.com/price.html
 Cynulleidfa Darged: Addas i 1 i 100+ o weithwyr 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, Linux
 Disgrifiad: Mae e-lanw ar ffurflenni cyflogres yn syml, gan fod yr holl ffurflenni statudol a hysbysiadau yn rhan ohono ac yn 

awto-gydymffurfio. Yn amgryptio cyfathrebiadau rhwng terfynell defnyddiwr a gweinydd cyflogres ar y we. 

 CYNNYRCH: CPs PaYROLL sOftWaRe 
 Gwefan: https://www.payroll-solutions.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.payroll-solutions.co.uk/hr-and-payroll-solutions/payroll-software/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.payroll-solutions.co.uk/
 Tudalen Brisio: £ fesul slip talu - pris wrth ymgeisio
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob maint
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer porwr y we
 Disgrifiad: Datrysiad cyflogres ar y we gyda ffeilio RTI, cofrestriad pensiwn awtomatig, codau talu a didynnu anghyfyngedig,
  a phorth hunanwasanaeth ar-lein ar gyfer slipiau talu a P60s. Mae CPS hefyd yn ganolfan gyflogres.

 CYNNYRCH: HMRC BasiC PaYe tOOLs Am ddim i fusnesau gyda llai na 10 o weithwyr

 Gwefan: https://www.gov.uk/basic-paye-tools
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.gov.uk/basic-paye-tools
 Tudalen Wybodaeth: https://www.gov.uk/basic-paye-tools
 Tudalen Brisio: https://www.gov.uk/basic-paye-tools
 Cynulleidfa Darged: Busnesau gyda llai na 10 o weithwyr
 Llwyfan: Wedi’i lawrlwytho i Gyfrifiadur Personol, Mac, Linux
 Disgrifiad: Mae Basic PAYE Tools yn feddalwedd gyflogres am ddim gan CThEM ar gyfer busnesau gyda llai na 10 o 

weithwyr. Mae’r feddalwedd yn caniatáu i chi ymgymryd â’r rhan fwyaf o dasgau cyflogres, gan gynnwys 
cyfrifo’r dreth ac Yswiriant Gwladol ar gyfer eich gweithwyr ac anfon y wybodaeth hon at CThEM.

  Y cyfyngiad yw nad yw’n cynhyrchu slipiau talu.

 CYNNYRCH: iRis Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.iris.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.iris.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.iris.co.uk/support/contact-support/
 Tudalen Brisio: http://www.iris.co.uk/iris-solutions/small-business-owners/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob maint
 Llwyfan:  Ar y safle ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac
 Disgrifiad: Meddalwedd gyflogres sy’n cydymffurfio’n llwyr â RTI sy’n cyfrifo PAYE, Yswiriant Gwladol a phob taliad statudol 

yn awtomatig, ac yn integreiddio gyda CThEM. Llwybr uwchraddio hawdd i IRIS Payroll Business. Prynu 
meddalwedd neu wasanaeth canolfan ar ôl treial 30 diwrnod. Mae IRIS Basics am ddim i hyd at 10 o weithwyr.

 CYNNYRCH: KasHfLOW Treial 30 diwrnod am ddim 
 Gwefan: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Tudalen Brisio: http://www.iris.co.uk/cloud-solution/kashflow/
 Cynulleidfa Darged: Pob busnes
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, Symudol, Llechen
 Disgrifiad: Integreiddiad di-dor gyda meddalwedd cyfrifyddu cwmwl KashFlow; gan roi mynediad at ddata cyflogres
  - unrhyw bryd, unrhyw le. Mae Kashflow yn cynnig meddalwedd gyflogres achrededig CThEM i gyflenwi
  slipiau talu a ffeilio cyflwyniadau RTI yn awtomatig. Tanysgrifio ar ôl treial.

cYFloGRes
Gall meddalwedd a gwasanaethau cyflogres gynnig yr ymarferoldeb y mae ei angen arnoch chi i fodloni eich
anghenion prosesu ac adrodd ar gyflogres. Mae’r rhan fwyaf o ddarpariaethau yn cydymffurfio â hanfodion PAYE
Cyllid a Thollau ei Mawrhydi. Gall gofynion defnyddwyr amrywio o anghenion mewnol megis ysbeidiau talu penodol ac
integreiddio gyda systemau busnesau eraill, trwy yrwyr allanol megis cydymffurfiad â chynlluniau diwydiant gwahanol. Mae’r holl 
gynnyrch a restrir yma yn cydymffurfio â RTI Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Am ragor o wybodaeth ewch i: www.gov.uk/payroll-software
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 cYllid

 CYNNYRCH: PaYROLL MaNaGeR Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.moneysoft.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.moneysoft.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.moneysoft.co.uk/support.htm
 Tudalen Brisio: http://www.moneysoft.co.uk/prices.htm
 Cynulleidfa Darged: 3 fersiwn ar gael: busnesau bach, hyd at 100 o weithwyr, hyd at 250 o weithwyr
 Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Windows
 Disgrifiad: Mae’r brif sgrin ‘Pay Details’ yn rhoi cipolwg o hanes talu’r flwyddyn gyfan er mwyn cael mynediad at
  slipiau talu ac adroddiadau ar gyfer unrhyw gyfnod. Ffocws penodol ar fusnesau yn y CIS (Construction
  Industry Scheme), mae’n rheoli taliadau is-gontractwr. Trwydded flynyddol ar ôl treial.

 CYNNYRCH: PaYROO Am ddim i fusnesau bach gyda 9 o weithwyr neu lai 
 Gwefan: http://www.payroo.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.payroo.com
 Tudalen Wybodaeth: http://www.payroo.com/features.html
 Tudalen Brisio: http://www.payroo.com/price.html
 Cynulleidfa Darged: Addas ar gyfer busnes o unrhyw faint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, ffôn clyfar, Llechen, Ap Symudol
 Disgrifiad: Mae’r system cyflogres cwmwl hwn yn gwbl gynhwysfawr ac yn addas i gwmni o unrhyw faint, o un gydag
  un gweithiwr i un gyda miloedd o weithwyr. Darperir RTI e-Ffurflenni ac eDderbynebau fel rhan o’r system. 

 CYNNYRCH: quiCKBOOKs PaYROLL 30 diwrnod am ddim ar-lein

 Gwefan: http://www.intuit.co.uk/free-payroll-software/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.intuit.co.uk/free-payroll-software/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.intuit.co.uk/free-payroll-software/
 Tudalen Brisio: http://www.intuit.co.uk/free-payroll-software/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig 
 Llwyfan: Ar y ddesg neu ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iOS, Android
 Disgrifiad: Datblygodd a chefnogodd Quickbooks becyn cyflogres sydd wedi’i integreiddio i system gyfrifyddu 

Quickbooks. Cynigir Quickbooks naill ai fel cynnyrch ar-lein neu’n ddatrysiad meddalwedd wedi’i osod. 
Tanysgrifiad misol ar ôl treial.

 CYNNYRCH: saGe ONe PaYROLL 
 Gwefan: http://uk.sageone.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://uk.sageone.com/products/
 Tudalen Wybodaeth: http://uk.sageone.com/support/
 Tudalen Brisio: http://uk.sageone.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach gyda hyd at 5, 10 neu 15 o weithwyr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPad
 Disgrifiad: Datrysiad cyflogres ar-lein syml sy’n cyfrifo taliadau a didyniadau, megis treth ac Yswiriant Gwladol,
  yn awtomatig ac mae’n integreiddio gyda Sage One Accounts. Mae Sage One Payroll yn berffaith ar
  gyfer busnesau bach sydd eisiau rheoli cyflogres o hyd at 15 o weithwyr heb brofiad cyflogres.
  Mae SAGE One Payroll yn cydymffurfio â deddfwriaeth ddiweddaraf gan gynnwys Pensiwn Gweithle ar
  gyfer Cofrestru Awtomatig.

cYFloGRes
Gall meddalwedd a gwasanaethau cyflogres gynnig yr ymarferoldeb y mae ei angen arnoch chi i fodloni eich
anghenion prosesu ac adrodd ar gyflogres. Mae’r rhan fwyaf o ddarpariaethau yn cydymffurfio â hanfodion PAYE
Cyllid a Thollau ei Mawrhydi. Gall gofynion defnyddwyr amrywio o anghenion mewnol megis ysbeidiau talu penodol ac
integreiddio gyda systemau busnesau eraill, trwy yrwyr allanol megis cydymffurfiad â chynlluniau diwydiant gwahanol. Mae’r holl 
gynnyrch a restrir yma yn cydymffurfio â RTI Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Am ragor o wybodaeth ewch i: www.gov.uk/payroll-software
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 GweRthiaNNau

 CYNNYRCH: GOLDMiNe CRM Treial ar-lein am ddim

 Gwefan: http://www.goldmine.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.goldmine.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.goldmine.com/
 Tudalen Brisio: http://www.goldmine.com/pricing-own-it-and-cloud/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl, iOS, Mac, Android, Internet Explorer
 Disgrifiad: Darparwr blaenllaw ar ddatrysiadau rheoli cysylltiadau symudol ar gyfer busnesau bach. Nodweddion
  addasu cryf, adroddiadau dynamig, dangosfwrdd a rheolaethau lluosog ar gyfer tasgau a phrosiectau.
  Mae hefyd yn integreiddio gyda Quickbooks erbyn hyn.

 CYNNYRCH: iNtOuCH CRM Treial am ddim

 Gwefan: http://www.intouchcrm.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.intouchcrm.com/features/
 Tudalen Wybodaeth: http://developer.intouchcrm.com/
 Tudalen Brisio: http://www.intouchcrm.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl 
 Disgrifiad: Wedi’i gynllunio ar gyfer anghenion busnesau bach, mae InTouch yn system ar y we integredig sy’n
  cyfuno marchnata e-bost gyda nodweddion CRM megis rheolaeth cronfa ddata cysylltiadau, e-bost
  a chreu ymgyrch farchnata SMS, adrodd ymgyrch lawn ac awtoymatebwyr. 

 CYNNYRCH: KiCKseRv Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.kickserv.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.kickserv.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.kickserv.com/resources/
 Tudalen Brisio: http://www.kickserv.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer porwr y we, iOS, Android
 Disgrifiad: Mae Kickserv yn system ar gyfer olrhain gwerthiannau, system atgoffa’r dyddiadur ac offeryn ar gyfer
  rheoli tîm gwerthiannau symudol yn y maes. Tanysgrifiad misol ar ôl treial.

 CYNNYRCH: MiCROsOft DYNaMiCs CRM Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/crm.aspx
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/crm.aspx
 Tudalen Wybodaeth: https://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/crm.aspx
 Tudalen Brisio: https://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/crm.aspx
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer Windows, llechi Windows 8, iPad, Ffôn Windows, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae’n integreiddio gydag Office 365 a gwerthiannau awtomeiddio, gwasanaeth i gwsmeriaid a
  marchnata. Mae’n cynnig apiau CRM symudol a llwyfannau, ynghyd ag offer sy’n integreiddio data ac
  adrodd o gyfryngau cymdeithasol yn uniongyrchol i’r cymhwysiad CRM. Gellir ei osod ar y lleoliad.

Rheoli cYsYlltiadau cwsMeRiaid (cRM)
Mae Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn ymwneud â gosod y cwsmer yn gyntaf. Trwy sicrhau
dealltwriaeth well o’ch cwsmeriaid presennol a rhai posibl i’r dyfodol, eu sefyllfaoedd, eu hanghenion,
a faint o werth y gallant eu cyflwyno i’ch busnes, byddwch chi mewn sefyllfa well i wneud penderfyniadau
gwybodus. Gallwch ffurfweddu ac addasu meddalwedd CRM i helpu i wneud y penderfyniadau hyn.
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 CYNNYRCH: saGe CRM esseNtiaLs Treial 30 diwrnod am ddim 
 Gwefan: https://www.sagecrm.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.sagecrm.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.sagecrm.com/
 Tudalen Brisio: http://www.sagecrm.com/editions-pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, hyd at 250 o ddefnyddwyr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iOS, Android
 Disgrifiad: Mae’n cynnig cyfle i ddefnyddio adroddiadau pwyntio a chlicio i gael mynediad at ddata ar gyfer dadansoddiad 

a phenderfyniadau di-oed, olrhain cysylltiadau o’r cyswllt cyntaf i’r cwblhad terfynol a rheoli cysylltiadau 
cwsmeriaid newydd a chyfredol gyda gwybodaeth perfformiad busnes. Mae’n integreiddio gyda Sage ERP.

 CYNNYRCH: saLesfORCe saLes CLOuD Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.salesforce.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.salesforce.com/uk/sales-cloud/features/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.salesforce.com/
 Tudalen Brisio: http://www.salesforce.com/uk/sales-cloud/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, RIM-BlackBerry, Y We
 Disgrifiad: Wedi’i adeilad ar Lwfan Salesforce1, mae Sales Cloud yn cynnig manylion eich cwsmeriaid posibl, 

cysylltiadau, cyfrifon a gwybodaeth busnes gritigol. Mae’n gweithredu yn amser go iawn ac yn trin tasgau 
syml yn awtomatig megis diweddaru statws prosiectau ac optimeiddio proffiliau cyfrif. Ceir pwyslais cryf 
ar addasu a chydweithio. 

 CYNNYRCH: suGaR PROfessiONaL Treial am ddim

 Gwefan: http://www.sugarcrm.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.sugarcrm.com/products/overview
 Tudalen Wybodaeth: http://support.sugarcrm.com/Documentation/Sugar_Developer/Sugar_Developer_Guide_7.6/API/
 Tudalen Brisio: http://www.sugarcrm.com/products/editions-and-pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, iOS, Android, RIM-BlackBerry
 Disgrifiad: Mae’n cynnwys hanes gweithgarwch cwsmeriaid 360 gradd, y gallu i olrhain cyfleodd gwerthu allweddol 

ar draws safleoedd cymdeithasol ac ymateb yn uniongyrchol, rheoli yn yr arfaeth amser go iawn a 
dadansoddeg gwerthiannau. Mae’n integreiddio gyda Google Docs, Microsoft Word ac Excel a chleientiaid 
e-bost. Sugar CRM symudol wedi’i gynnwys.

 CYNNYRCH: ZOHO CRM Fersiwn am ddim Treial 15 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.zoho.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.zoho.com/crm/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.zoho.com/crm/
 Tudalen Brisio: https://www.zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPad, iPhone
 Disgrifiad: System CRM wedi’i hunanreoli sy’n caniatáu i chi olrhain pob cyfle gwerthu, mewnfudo cyfleoedd gan 

drydydd partïon, awtomeiddio tasgau a chipio cysylltiadau posibl o’ch gwefan. Adroddiadau dynamig a 
dangosfwrdd gydag adrodd amser go iawn.

Rheoli cYsYlltiadau cwsMeRiaid (cRM)
Mae Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn ymwneud â gosod y cwsmer yn gyntaf. Trwy sicrhau
dealltwriaeth well o’ch cwsmeriaid presennol a rhai posibl i’r dyfodol, eu sefyllfaoedd, eu hanghenion,
a faint o werth y gallant eu cyflwyno i’ch busnes, byddwch chi mewn sefyllfa well i wneud penderfyniadau
gwybodus. Gallwch ffurfweddu ac addasu meddalwedd CRM i helpu i wneud y penderfyniadau hyn.
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 CYNNYRCH: BCP sOftWaRe 
 Gwefan: http://www.bspsoftware.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.bspsoftware.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.bspsoftware.com/?s=api
 Tudalen Brisio: http://www.bspsoftware.com/
 Cynulleidfa Darged: Mân-werthu, cyfanwerthu, un siop aml-siop
 Llwyfan: RF, Llais, Symudol, SaaS, Cwmwl
 Disgrifiad: Mae BCP yn cynnig meddalwedd cadwyn gyflenwi ar gyfer dosbarthiad mân-werthu a chyfanwerthu.
  Mae’r feddalwedd yn mynd i’r afael â sbectrwm cyflawn wedi’i ddosbarthu a gweithgarwch dosbarthu talu
  a chario o gaffael hyd at reoli stoc a bodloni aml-sianel. Mae’r feddalwedd mân-werthu yn cynnwys system
  POS syml a saernïaeth cwmwl. Pris wedi’i seilio ar gymwysiadau penodol a gofynion meddalwedd, offer
  am ddim ar gael.

 CYNNYRCH: ePOs COMPaNY  Treial am ddim

 Gwefan: http://www.eposcompany.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.eposcompany.co.uk/epos-software/#
 Tudalen Wybodaeth: http://www.eposcompany.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.eposcompany.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Bwytai, mân-werthu, archfarchnadoedd, sychlanhawyr, siopau bwyd cyflym, tafarndai
 Llwyfan: Windows 32 neu 64, llechi, Cyfrifiaduron Personol, Wi-Fi, Argraffwyr, Dreiriau Arian, Sganwyr
 Disgrifiad: Mae gan EPOS dros 45 blynedd o brofiad yn gwasanaethu busnesau a systemau pwynt gwerthu. Mae’r cwmni
  yn cynnig pecyn caledwedd a meddalwedd EPOS cyflawn yn cynnwys archebu ar-lein, cymryd archebion 

o bell, negeseua SMS ac, yn ôl yr angen, rhaglennu pwrpasol. Trwydded wedi’i seilio ar ofynion penodol.

 CYNNYRCH: ePOs sYsteMs 
 Gwefan: http://epossystemsltd.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://epossystemsltd.co.uk/epostouch/
 Tudalen Wybodaeth: http://epossystemsltd.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://epossystemsltd.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Colegau, gwestai, clybiau nos, pentrefi ymddeol, busnesau lletygarwch a busnesau iechyd a harddwch
 Llwyfan: Cyfrifiaduron Personol, Dyfeisiau Clyfar, Sganwyr, Tiliau
 Disgrifiad: Darparu datrysiadau mân-werthu wedi’u teilwra i bwynt gwerthu a chefnogi systemau rheoli i integreiddio 

datrysiadau meddalwedd i’r anghenion busnes penodol.

 CYNNYRCH: evaLON 
 Gwefan: https://www.elavon.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.elavon.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.elavon.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.elavon.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau mân-werthu bach, mentrau canolig a mawr, busnesau lletygarwch, sector cyhoeddus, addysg
 Llwyfan: Ar-lein, Cyfrifiaduron Personol, Llechen, Dyfais Symudol
 Disgrifiad: Arweinydd ar gyfer prosesu taliadau ers dros 20 o flynyddoedd, yn cyflenwi datrysiadau dibynadwy, hyblyg, 

diogel ac arloesol trwy brosesu llwyfan sy’n cynnig datrysiadau talu cynhwysfawr o un pen i’r llall. Mae 
datrysiadau talu yn cynnwys taliadau cerdyn, taliadau symudol ac ar-lein, cydymffurfiad diogelwch cerdyn.

PwYNt GweRthu electRoNiG (ePos)
Mae meddalwedd Pwynt Gwerthu (POS), a elwir hefyd yn bwynt gwerthu electronig (EPOS) yn gymhwysiad
hanfodol ar gyfer busnesau mân-werthu neu letygarwch oherwydd ei fod yn rheoli gweithrediadau desg dalu
a dyna mae’r cwsmer yn ei weld pan fyddant yn gwneud trafodyn. Gellir defnyddio EPOS hefyd fel rhan o system
TG sy’n gysylltiedig â rheolaeth stoc tu ôl i’r swyddfa, archebu a chymwysiadau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM).
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 CYNNYRCH: iNteLLiGeNt RetaiL Ymgynghori am ddim

 Gwefan: https://www.intelligentretail.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.intelligentretail.co.uk/epos.jsp
 Tudalen Wybodaeth: https://www.intelligentretail.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.intelligentretail.co.uk/prices.jsp
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig, mân-werthu, siopau sengl a lluosog
 Llwyfan:  Ffynhonnell agored, Windows, Cyfrifiaduron Personol, Sganwyr, Argraffwyr
 Disgrifiad: Intelligent Retail yw’r cwmni cyntaf i ddylunio datrysiad mân-werthu aml-sianel yn benodol yn ymwneud 

ag anghenion siopau annibynnol aml-sianel sy’n cynnwys yn y siop, POS, e-fasnach, archeb bost a 
marchnadoedd ar-lein. Pris wrth ymgeisio - ymgynghori am ddim i fesur maint y system sy’n ofynnol.

 CYNNYRCH: LiGHtsPeeD Demo am ddim

 Gwefan: https://www.lightspeedhq.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.lightspeedhq.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.lightspeedhq.co.uk/support/
 Tudalen Brisio: https://www.lightspeedhq.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Mân-werthu, rheoli siop, bwytai, bariau, caffis
 Llwyfan: Ar y Cwmwl EPOS, IOS, Sganiwr Cod Bar, Argraffwyr (symudol, derbynneb symudol)
 Disgrifiad: Mae Lightspeed yn system rheoli mân-werthu, rheoli siop, rheoli rhestr eiddo, prosesu gwerthiannau a 

gweithwyr cyfun. Mae’r EPOS Cwmwl yn caniatáu rheoli un lleoliad neu aml-leoliad. Mae’r feddalwedd 
aml-sianel yn caniatáu integreiddiad di-dor ar sianeli ar-lein ac yn y siop. Pris wedi’i seilio ar gynllun 
blynyddol neu ar sail pob siop.

 CYNNYRCH: uNiWaRe 
 Gwefan: http://www.uniware.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.uniware.co.uk/epos.php
 Tudalen Wybodaeth: http://www.uniware.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.uniware.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau mân-werthu a lletygarwch
 Llwyfan: Cyfrifiaduron Personol, Terfynellau pwynt gwerthu, Sganwyr, POS Symudol, Dim arian parod, Awto werthu, Y we
 Disgrifiad: Mae Uniware yn cynnig datrysiadau meddalwedd o fewn y sectorau mân-werthu a lletygarwch gan 

ddefnyddio’r technolegau diweddaraf ar gyfer EPOS clyfar, taliadau llyfn a chreadigol, teyrngarwch 
greddfol, hyrwyddiadau, e-gaffael a rheoli stoc. Pris wedi’i seilio ar y gwasanaethau a ddewisir.

PwYNt GweRthu electRoNiG (ePos)
Mae meddalwedd Pwynt Gwerthu (POS), a elwir hefyd yn bwynt gwerthu electronig (EPOS) yn gymhwysiad
hanfodol ar gyfer busnesau mân-werthu neu letygarwch oherwydd ei fod yn rheoli gweithrediadau desg dalu
a dyna mae’r cwsmer yn ei weld pan fyddant yn gwneud trafodyn. Gellir defnyddio EPOS hefyd fel rhan o system
TG sy’n gysylltiedig â rheolaeth stoc tu ôl i’r swyddfa, archebu a chymwysiadau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM).
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 CYNNYRCH: aDeLaNte  

 Gwefan: http://www.adelante.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.adelante.co.uk/card-machines/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.adelante.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.adelante.co.uk/card-machines/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Peiriannau cerdyn, Ffonau Clyfar Symudol a Thabledi
 Disgrifiad: Mae Adelante yn cynnig amrywiaeth o becynnau talu â cherdyn y gellir eu teilwra i anghenion unigol y 

busnes, y cwsmer a’r amgylchedd ble y byddant yn cael eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys peiriannau ar 
y cownter, cludadwy a symudol ynghyd ag opsiynau ffôn clyfar. Gall Adelante hefyd gyflenwi isadeiledd 
diwifr i gleientiaid sy’n gweithredu mewn lleoliadau unig neu wledig ble y mae signalau GPRS a 3G yn 
wael. Rhent yn y tymor byr: (3 diwrnod - 6 mis) neu ddatrysiadau hirdymor.

 CYNNYRCH: BaRCLaY CaRD  

 Gwefan: https://www.barclaycard.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.barclaycard.co.uk/business/accepting-payments/barclaycard-payment-solutions
 Tudalen Wybodaeth: https://www.barclaycard.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.barclaycard.co.uk/business/accepting-payments/barclaycard-payment-solutions
 Cynulleidfa Darged: Cwmnïau o bob maint
 Llwyfan:  Peiriannau cerdyn (opsiynau bwrdd gwaith, cludadwy, symudol)
 Disgrifiad: Amrywiaeth o ddatrysiadau talu ar gyfer unrhyw sefydliad sydd eisiau dechrau derbyn taliadau cerdyn
  o fewn y sefydliad. Mae’r cynnyrch poblogaidd yn cynnwys peiriannau cerdyn symudol bwrdd gwaith,
  cludadwy a symudol, ynghyd â ‘Barclay Anywhere’, sy’n caniatáu i chi gymryd taliadau cerdyn wrth fynd.
  Amrywiaeth o becynnau pris ar gyfer pob cynnyrch.

 CYNNYRCH: CHiP & PiN sOLutiONs Dyfyniad am ddim

 Gwefan: http://www.chipandpinsolutions.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.chipandpinsolutions.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.chipandpinsolutions.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.chipandpinsolutions.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Sefydliadau o bob maint ar gyfer llogi tymor byr (trefnwyr digwyddiad, masnachu digwyddiad, siopau
  ‘pop up’ a sefydliadau sy’n ‘brysurach na’r arfer’ ar gyfnodau penodol) a datrysiadau corfforaethol ar gyfer 

lletygarwch, mân-werthu, trawsgludo, masnach a diwydiant)
 Llwyfan: Peiriannau cerdyn (symudol, ar y cownter, Wi-Fi, cludadwy, digyffwrdd), systemau taliad ar-lein/rhithiol
 Disgrifiad: Rhoi i fusnesau popeth y mae ei angen arnynt i ddechrau derbyn taliadau cerdyn credyd neu ddebyd gan 

gynnwys terfynellau cerdyn credyd a phrosesu cerdyn. Llogi byr dymor a datrysiadau corfforaethol hirdymor.

 CYNNYRCH: PaYPaL Opsiwn am ddim ar gael

 Gwefan: https://www.paypal.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/merchant
 Tudalen Wybodaeth: https://www.paypal.com/
 Tudalen Brisio: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/merchant
 Cynulleidfa Darged: Cwmnïau o bob maint
 Llwyfan: Ar-lein, Dyfeisiau clyfar (ap), Darllenydd cerdyn
 Disgrifiad: Mae Paypal yn cynnig ystod o ddatrysiadau talu. Gellir ei ddefnyddio ar eich gwefan gan ddefnyddio
  botymau ‘check out’, yn bersonol gyda sglodyn a phin a thaliadau digyffwrdd gyda darllenydd cerdyn
  neu ap, ynghyd ag anfonebu ar-lein.

taliad ceRdYN
Mae datrysiadau taliad cerdyn yn caniatáu i fusnesau o bob maint ehangu ar y ffyrdd y maen nhw’n
darparu dulliau talu i’w cwsmeriaid. Darperir taliadau cerdyn trwy ddetholiad o wahanol derfynellau
cerdyn, ac maen nhw’n berffaith ar gyfer sefydliadau sy’n cymryd taliad yn bersonol, ar-lein, dros y ffôn
neu ar ddyfeisiau clyfar.
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 CYNNYRCH: saGe PaY 
 Gwefan: http://www.sagepay.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.sagepay.co.uk/our-payment-solutions/face-to-face-payments
 Tudalen Wybodaeth: http://www.sagepay.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.sagepay.co.uk/our-payment-solutions/face-to-face-payments
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ffonau clyfar, Llechi, Peiriannau cerdyn, Windows, Cwmwl
 Disgrifiad: Mae SAGE Pay yn cynnig ystod o ddatrysiadau talu â cherdyn sy’n ei gwneud hi’n hawdd i gwsmeriaid
  dalu, pa un a yw hynny’n derfynell unigol neu’n ddatrysiad mwy soffistigedig sy’n integreiddio gyda’ch
  system EPOS. Mae cefnogaeth 24/7 am ddim wedi’i gynnwys.

 CYNNYRCH: suM uP  
 Gwefan: https://sumup.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://sumup.co.uk/product/pin
 Tudalen Wybodaeth: https://sumup.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://sumup.co.uk/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Terfynell cerdyn a Bluetooth trwy ap busnes ar Ffonau Clyfar a Thabledi
 Disgrifiad: Mae Sum Up yn cynnig datrysiadau talu i Fusnesau Bach a Chanolig y gellir eu defnyddio yn y siop neu
  wrth fynd. Mae eu harloesiad yn cynnwys cysylltu Terfynell Cerdyn Sum Up trwy Bluetooth gyda’u ap am
  ddim ar ffôn clyfar neu dabled i gymryd taliadau cerdyn gan gleientiaid. Dim ffioedd misol penodol a
  phrisio yn cynnwys ffi canran fesul trafodyn.

 CYNNYRCH: WORLD PaY 
 Gwefan: http://www.worldpay.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.worldpay.com/uk/sme/face-face/card-machines
 Tudalen Wybodaeth: http://www.worldpay.com/
 Tudalen Brisio: http://www.worldpay.com/uk/sme/face-face/card-machines
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Peiriannau cerdyn (bwrdd gwaith, cludadwy, symudol)
 Disgrifiad: Mae World Pay yn cynnig peiriannau cerdyn wedi’u teilwra i anghenion eich busnes. Pa un a ydych chi
  wrth y til, llawr y siop neu’n ymweld â chwsmeriaid, maen nhw’n cynnig datrysiad talu â cherdyn.
  Mae World Pay yn cynnig cynlluniau prisio syml ar gyfer peiriannau cerdyn i gyd-fynd â’ch anghenion
  busnes: talu wrth fynd, opsiynau misol a safonol penodol.

taliad ceRdYN
Mae datrysiadau taliad cerdyn yn caniatáu i fusnesau o bob maint ehangu ar y ffyrdd y maen nhw’n
darparu dulliau talu i’w cwsmeriaid. Darperir taliadau cerdyn trwy ddetholiad o wahanol derfynellau
cerdyn, ac maen nhw’n berffaith ar gyfer sefydliadau sy’n cymryd taliad yn bersonol, ar-lein, dros y ffôn
neu ar ddyfeisiau clyfar.
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 CYNNYRCH: ePs 
 Gwefan: http://www.eps-na.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.eps-na.com/index.php/services/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.eps-na.com/
 Tudalen Brisio: http://www.eps-na.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnes bach, gwasanaethau gofal iechyd, diwydiant lletygarwch, masnachwyr MOTO, nid er elw,
  cwmnïau gwasanaeth, siopau mân-werthu a chwmnïau cyfleustodau
 Llwyfan: Cerdyn, Symudol, Diwifr, Rhithiol, Terfynellau ar y cownter, Cyfrifon y we, Darllenwyr cerdyn
 Disgrifiad: Mae EPS pro yn cynnig pecyn cynhwysfawr o ddatrysiadau prosesu i fasnachwyr, diogelwch data ac 

arbenigedd i yrru refeniw a phroffidioldeb i bob math o fusnes.

 CYNNYRCH: iZettLe Darllenydd cerdyn am ddim

 Gwefan: https://www.izettle.com/gb
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.izettle.com/gb/card-readers/izettle-reader
 Tudalen Wybodaeth: https://www.izettle.com/gb/service
 Tudalen Brisio: https://www.izettle.com/gb/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig sydd angen cymryd taliadau cerdyn 
 Llwyfan: Cyfrifiaduron Personol, Ffôn clyfar, Llechen
 Disgrifiad: Dyfais taliad cerdyn credyd neu ddebyd electronig a meddalwedd sy’n caniatáu taliadau digyffwrdd
  a chofnod o daliadau. Dim costau misol, ond taliad wedi’i seilio ar % o bob trafodyn neu un ffi.

 CYNNYRCH: PaYLeveN  
 Gwefan: https://payleven.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://payleven.co.uk/accept-payments/
 Tudalen Wybodaeth: https://help.payleven.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://payleven.co.uk/costs/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint sydd angen cymryd taliadau cerdyn
 Llwyfan: Cyfrifiaduron Personol, Ffôn clyfar, Llechen
 Disgrifiad: Dyfais talu â cherdyn credyd neu ddebyd electronig sy’n caniatáu taliadau digyffwrdd a chofnod
  o daliadau. Opsiwn dyfais argraffydd micro. Un gost am y ddyfais, ac yna talu wrth ddefnyddio.

 CYNNYRCH: tRustLY 
 Gwefan: https://trustly.com/en/
 Tudalen y Cynnyrch: https://trustly.com/en/merchant/
 Tudalen Wybodaeth: https://trustly.com/en/
 Tudalen Brisio: https://trustly.com/en/
 Cynulleidfa Darged: Sefydliadau sy’n derbyn taliadau a throsglwyddiadau ar draws Ewrop
 Llwyfan: Dyfeisiau Symudol, Llechen, Bwrdd Gwaith
 Disgrifiad: Mae Trustly yn derbyn taliadau a throsglwyddiadau o gyfrifon banc yn lleol ac yn rhyngwladol.
  Mae Trustly hefyd yn hwyluso integreiddio hawdd gydag ategion ar gyfer y llwyfannau e-fasnach
  mwyaf cyffredin heb unrhyw godio yn ofynnol.

taliad electRoNiG
Mae datrysiadau talu electronig yn caniatáu i sefydliadau roi dewis i gwsmeriaid ar sut
y byddent yn hoffi talu am gynnyrch a gwasanaethau. Mae hyn fel arfer trwy dalu â cherdyn,
dros y ffôn, neu trwy ddyfeisiau clyfar.
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 CYNNYRCH: vaNCO PaYMeNts 
 Gwefan: http://vancopayments.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://vancopayments.com/solutions/
 Tudalen Wybodaeth: http://vancopayments.com/developers/
 Tudalen Brisio: http://vancopayments.com/
 Cynulleidfa Darged: Sefydliadau ffydd, sefydliadau nid er elw a gwasanaethau proffesiynol 
 Llwyfan: Y We, Symudol
 Disgrifiad: Llwyfan ar y we yn cyflenwi taliadau electronig yn syml ac yn ddiogel. Mae Vanco Payments yn hwyluso 

opsiynau talu unwaith neu droeon ac yn darparu’r caledwedd sy’n ofynnol ar gyfer taliad electronig 
ynghyd â chanolfan wasanaeth ar gyfer rheolaeth ganolog, adrodd, adnoddau a chefnogaeth.

 CYNNYRCH: veRifONe 
 Gwefan: http://www.verifone.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.verifone.co.uk/products/software/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.verifonedevnet.com/verifone/devnet/dnHome.do
 Tudalen Brisio: http://www.verifone.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau gyda chyfaint mawr o drafodion
 Llwyfan: Terfynellau cerdyn, Ar y we 
 Disgrifiad: Mae Verifone yn darparu Enterprise Payment Software sydd yn ei gwneud yn hawdd prosesu trafodion
  cerdyn yn gyflym ac yn ddiogel mewn unrhyw sianel sy’n cymryd taliadau sglodyn a phin, gan gynnwys
  siopau, ar-lein, canolfannau galw ac archebion post. Mae eu system rheoli ganolog yn dwyn ynghyd data 

hanfodol mewn bwrdd gwaith canolog, i sicrhau adrodd hawdd 24 awr y dydd.

 CYNNYRCH: WiReCaRD  
 Gwefan: http://www.wirecard.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.wirecard.co.uk/products/payment-solutions/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.wirecard.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.wirecard.co.uk/products/payment-solutions/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o fewn y DU ac Iwerddon y mae eu gweithgareddau busnes wedi’u cyfyngu i farchnadoedd
  mân-werthu’r DU ac Iwerddon
 Llwyfan:  Terfynellau Cerdyn, Ar y We
 Disgrifiad: Mae Wirecard yn cynnig dulliau talu hawdd a diogel i gwsmeriaid i sicrhau bod cwsmeriaid mewn sefyllfa
  well i sefydlu a chynnal eu sefyllfa yn y farchnad. Mae’r pecyn cenedlaethol yn cynnig opsiynau talu, 

datrysiadau rheoli risg a bancio ynghyd â gwasanaethau swyddfa gefn wedi’u teilwra i’r farchnad
  ym Mhrydain.

taliad electRoNiG
Mae datrysiadau talu electronig yn caniatáu i sefydliadau roi dewis i gwsmeriaid ar sut
y byddent yn hoffi talu am gynnyrch a gwasanaethau. Mae hyn fel arfer trwy dalu â cherdyn,
dros y ffôn, neu trwy ddyfeisiau clyfar.



24

 GweRthiaNNau

 CYNNYRCH: BOOKiNG BuG Treial 14 diwrnod am ddim 

 Gwefan: https://www.bookingbug.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.bookingbug.com 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.bookingbug.com
 Tudalen Brisio: https://www.bookingbug.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Mân-werthu, gwasanaethau ariannol, busnesau bach, telegyfathrebu a gweithlu gwerthiannau
 Llwyfan:  Symudol, Android, iPhone, Cyfrifiaduron Personol, Isadeiledd TG Mewnol
 Disgrifiad: Mae meddalwedd Booking Bug yn cynnig llwyfan archebu apwyntiadau neu ddigwyddiadau amlbwrpas
  ar gyfer rheoli archebion a wneir ar-lein yn amser go iawn, gan ddefnyddio canolfannau symudol, mewnol
  neu ganolfannau galw ar gyfer cleientiaid mewn ystod eang o fusnesau yn y sectorau preifat a chyhoeddus.
  3 lefel brisio - Solo, Busnesau Bach a Busnes Canolig, ar sail tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: BOOKiNG Live Demo am ddim

 Gwefan: https://www.bookinglive.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.bookinglive.com/booking-software-for 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.bookinglive.com/booking-software-features
 Tudalen Brisio: https://www.bookinglive.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Sector cyhoeddus, gweithgareddau a theithiau, rheoli hamdden, digwyddiadau
 Llwyfan: Bwrdd gwaith, Gliniadur, Symudol, Llechen
 Disgrifiad: Mae Booking Live yn gynnyrch meddalwedd system archebu ar-lein sy’n galluogi i fusnesau reoli
  amserlenni archebu ac apwyntiadau. Mae’r feddalwedd yn defnyddio amrywiaeth o ategion ac offer 

integreiddio i reoli archebion, gweithgarwch marchnata, materion ariannol a thaliadau. 3 lefel brisio:
  Pro, Busines a Menter - wedi’i seilio ar danysgrifiadau misol.

 CYNNYRCH: eveNtBRite Am ddim i ddigwyddiadau am ddim 

 Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.eventbrite.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.eventbrite.co.uk/how-it-works/
 Tudalen Brisio: https://www.eventbrite.co.uk/fees/ 
 Cynulleidfa Darged: Trefnwyr digwyddiadau (busnes unigol neu trydydd sector)
 Llwyfan:  Technoleg y we, Cyfrifiaduron Personol, Symudol
 Disgrifiad: Mae Eventbrite yn fath gwahanol o system archebu. Fe’i defnyddir yn bennaf ar gyfer casglu ac adrodd
  am archebion ar gyfer digwyddiadau yn hytrach na llety. Fe’i defnyddir yn bennaf wrth drefnu gwyliau,
  perfformiadau, i godi arian, cynadleddau, partïon, encilion, gweithdai, ayyb. Gwasanaeth am ddim fesul
  tocyn neu % o bris y tocyn ar gyfer digwyddiadau y codir tâl amdanynt.

 CYNNYRCH: iPRO-sOftWaRe 
 Gwefan: https://www.ipro-software.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.ipro-software.com/features
 Tudalen Wybodaeth: https://www.ipro-software.com
 Tudalen Brisio: https://www.ipro-software.com/prices 
 Cynulleidfa Darged: Gosod llety gwyliau, filas a fflatiau, Gwely a Brecwast, gwesteiau, gwestai bach
 Llwyfan: Cyfrifiaduron Personol, Symudol, Isadeiledd mewnol, Integreiddio gwefan
 Disgrifiad: Mae iPro-software yn system CRM blaenllaw sydd wedi’i datblygu ar gyfer y diwydiant teithio.
  Mae’r feddalwedd yn cynnwys system archebu CRM, cynllun y we sy’n addas i’r symudol a swyddogaeth
  rheoli sianel i sicrhau’r sylw uchaf trwy wefannau rhentu gwyliau arbenigol. 4 lefel brisio wedi’u seilio ar
  nifer yr unedau a defnyddwyr.

datRYsiadau aRcheBu
System archebu/cadw lle sy’n system gyfrifiadurol a ddefnyddir i storio ac adalw gwybodaeth, a chynnal
trafodion sy’n gysylltiedig â theithio, gwestai, rhenti ceir, llety Gwely a Brecwast, digwyddiadau a gweithgareddau
cysylltiedig. Gellir rheoli archebion o Gyfrifiaduron Personol, llechi neu ffonau clyfar, gan weithio gyda thechnoleg y we i
sicrhau bod trafodion yn cael eu prosesu a’u cadarnhau ar-lein yn ddi-oed ac yn ddiogel, gydag integreiddiad llawn i systemau talu.
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 CYNNYRCH: LittLe HOteLieR Treial am ddim

 Gwefan: http://www.littlehotelier.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.littlehotelier.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.littlehotelier.com/features/
 Tudalen Brisio: http://www.littlehotelier.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Gwely a Brecwast, gwesteiau a gwestai bach
 Llwyfan: Cwmwl, technoleg y we, Symudol
 Disgrifiad: Mae Little Hotelier yn system rheoli llety a chadw lle mewn un yn benodol ar gyfer Gwely a Brecwast, 

gwesteiau, a gwestai bach. Daw’r feddalwedd gyda rheolwr sianel, peiriant archebu yn rhydd rhag 
comisiwn ar gyfer gwefan fewnol a system blaen desg i ganiatáu gweithrediad dyddiol ar gyfleusterau’r 
eiddo, a rheoli gwesteion a gwesteion posibl. 4 lefel brisio: Hanfodol, Gwefan Pro, Sianeli Pro, Y-Cyfan-
Mewn-Un. Wedi’i seilio ar danysgrifiad misol. 

 CYNNYRCH: saGeNDa Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://www.sagenda.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.sagenda.com
 Tudalen Wybodaeth: https://www.sagenda.com
 Tudalen Brisio: https://www.sagenda.com
 Cynulleidfa Darged: Gwely a Brecwast, meddygol, cleifion, rhentu ceir, ffotograffwyr
 Llwyfan: Gwefan (HTML), API (gwasanaethau gwe), Apple iWeb, WordPress
 Disgrifiad: Mae Sagenda yn feddalwedd cadw lle, archebu a threfnu neu apwyntiadau, sydd ag amserlen gyfarfodydd 

ar-lein am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol a busnesau bach. 3 lefel brisio: Am Ddim, modiwl Paypal, 
modiwl SMS - wedi’u seilio ar ofynion.

 CYNNYRCH: sMOOtHBOOK  Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://www.Smoothbook.co
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.Smoothbook.co
 Tudalen Wybodaeth: https://www.smoothbook.co/tour/
 Tudalen Brisio: https://www.Smoothbook.co/pricing-2
 Cynulleidfa Darged: Digwyddiadau, dosbarthiadau, busnesau bach, meddygol, mentrau canolig a mawr
 Llwyfan: Symudol, Cyfrifiaduron Personol, Llechi
 Disgrifiad: Mae gan feddalwedd apwyntiadau ar-lein Smoothbook integreiddiad di-dor gyda Paypal, ac yn trin 

disgowntiau ar gyfer archebion swmp, cwponau disgownt a thystysgrifau rhoddion. Mae’r feddalwedd yn 
cynnig cyfryngau cymdeithasol integredig, ac wedi’i chynllunio i’w defnyddio’n gyflym ac allan o’r bocs.

  3 lefel brisio: Am-ddim, Ddi-hysbysiad, Pro. Wedi’i seilio ar danysgrifiadau misol.

 CYNNYRCH: suPeRCONtROL 
 Gwefan: http://www.supercontrol.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.supercontrol.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.supercontrol.co.uk/about-us
 Tudalen Brisio: http://www.supercontrol.co.uk/software-pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau hunanarlwyo 
 Llwyfan: Y We, Cyfrifiaduron Personol, Symudol
 Disgrifiad: Mae system archebu ar-lein SuperControl yn helpu i werthu a marchnata llety hunanarlwyo. Mae’r cynnyrch 

yn cynnwys opsiynau meddalwedd ar gyfer gwahanol lefelau o hunanarlwyo, gan gynnwys eiddo sengl, 
eiddo lluosog ac asiantaethau gosod gwyliau. Mae’r system yn ymdrin â thaliadau, integreiddiad gwefan, 
marchnata a diogelwch data. Ffioedd trwydded blynyddol ar sail nifer yr eiddo.

datRYsiadau aRcheBu
System archebu/cadw lle sy’n system gyfrifiadurol a ddefnyddir i storio ac adalw gwybodaeth, a chynnal
trafodion sy’n gysylltiedig â theithio, gwestai, rhenti ceir, llety Gwely a Brecwast, digwyddiadau a gweithgareddau
cysylltiedig. Gellir rheoli archebion o Gyfrifiaduron Personol, llechi neu ffonau clyfar, gan weithio gyda thechnoleg y we i
sicrhau bod trafodion yn cael eu prosesu a’u cadarnhau ar-lein yn ddi-oed ac yn ddiogel, gydag integreiddiad llawn i systemau talu.
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 adNoddau dYNol

 CYNNYRCH: BRiGHtHR Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.brighthr.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.brighthr.com/features
 Tudalen Wybodaeth: https://www.brighthr.com/features
 Tudalen Brisio: https://www.brighthr.com/pricing 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Cynigia raglen reoli ar gyfer manylion gweithwyr, gan gynnwys adroddiadau ar hwyrni a salwch, cynllunio a 

chymeradwyo gwyliau. Mae’n cysylltu â Brightbase HR a Chyfraith Cyflogaeth. Cost fesul gweithiwr/fesul mis.

 CYNNYRCH: CitRus HR 
 Gwefan: http://citrushr.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://citrushr.com/what-we-do/
 Tudalen Wybodaeth: http://citrushr.com/what-we-do/
 Tudalen Brisio: http://citrushr.com/what-we-do/hr-software/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach ac elusennau
 Llwyfan: Datrysiad ar y Cwmwl
 Disgrifiad: Meddalwedd AD i fusnesau bach y DU sy’n rhoi mynediad 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos i wybodaeth
  ac offer staff. Caiff ei gynnwys fel rhan o’r tanysgrifiad misol. 

 CYNNYRCH: OCtOPus HR Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.octopus-hr.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.octopus-hr.co.uk/hr-software.aspx
 Tudalen Wybodaeth: http://www.octopus-hr.co.uk/support.aspx
 Tudalen Brisio: Pris ar gais
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint, yn amrywio o’r rhai sy’n cyflogi 5-20 aelod o staff a mwy
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer iPhone, iPad, y We, Ffôn Windows
 Disgrifiad: Mae’n cyfuno holl gydrannau craidd amgylchedd AD hollol ufudd gan gynnwys cofnodion personol, 

buddiannau a chyflogau, rheoli absenoldebau, rheoli perfformiad, cynllunio gyrfa, cyflogau a buddiannau. 

 CYNNYRCH: saGe 50 HR 
 Gwefan: www.sage.co.uk/sage-50-hr
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.sage.co.uk/software-and-services/hr/sage-50-hr 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.sage.co.uk/software-and-services/hr/sage-50-hr
 Tudalen Brisio: http://www.sage.co.uk/software-and-services/hr/sage-50-hr 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, yn amrywio o 5-50 o weithwyr
 Llwyfan:  Dewisiadau seiliedig ar fwrdd gwaith a chwmwl ar gyfer Windows XP, Windows Vista, Windows 7
 Disgrifiad: Pecyn AD wedi’i integreiddio’n llawn sy’n eich helpu i reoli data personol, cofnodion gwyliau, absenoldebau, 

patrymau gwaith, sgiliau, perfformiad a hyfforddiant y gweithwyr. Mae’n integreiddio gyda meddalwedd 
Sage Accounts, Payroll a CRM. O brynu’r feddalwedd, cewch gefnogaeth am 12 mis.

 CYNNYRCH: siMPLY PeRsONNeL Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.simplypersonnel.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.simplypersonnel.co.uk/hr-software/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.simplypersonnel.co.uk/hr-software/price-calculator/
 Tudalen Brisio: https://www.simplypersonnel.co.uk/pricing/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint, yn amrywio o 5-500 o weithwyr
 Llwyfan: Seiliedig ar gleient neu gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae’n cynnig amrywiaeth o wyth modiwl gan gynnwys personél, recriwtio, hyfforddiant,
  hunanwasanaeth, taflenni amser, treuliau ac amser a phresenoldeb. Rydych chi’n talu am y modiwlau
  a ddewiswch a nifer y gweithwyr sydd gennych.

Rheoli adNoddau dYNol (ad)
Mae rheoli’ch gweithwyr yn effeithiol yn hollbwysig i’ch busnes. Mae’r atebion isod yn
ymdrin â phob agwedd ar AD o reoli a thracio data personol y gweithwyr, hanesion personol,
sgiliau, galluoedd, hyfforddiant, cyflawniadau, manylion cyflog, gwyliau a rheoli absenoldebau.
Dyluniwyd pob un i leihau baich gweinyddol gweithrediad AD.
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 adNoddau dYNol

 CYNNYRCH: tRiBeHR 
 Gwefan: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/home.shtml
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/products.shtml 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/solutions.shtml
 Tudalen Brisio: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/home.shtml 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau mawr, canolig a bach sy’n tyfu’n gyflym
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer Android, iPhone, iPad, Ap Gwe Symudol, Porwr y we
 Disgrifiad: Nawr yn rhan o ystod gynhyrchion NETSUITE yn yr UDA. Mae’n darparu gwefan AD ymroddedig,
  ddiogel y gallwch reoli data personol trwyddi, rheoli gwyliau, disgrifiadau swyddi, perfformiad,
  sgiliau a nodau. Pris ar gais.

 CYNNYRCH: WHeN i WORK Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://wheniwork.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://wheniwork.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://wheniwork.com/
 Tudalen Brisio: http://wheniwork.com/pricing 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer porwr y we, iOS, Android
 Disgrifiad: Meddalwedd amserlennu gweithwyr i helpu busnesau i reoli a chyfathrebu gyda staff. Mae’r feddalwedd 

yn helpu rheolwyr i nodi pa staff cymwys sydd ar gael i lanw sifftiau, anfon rhybudd a derbyn/cofnodi 
cadarnhad gan yr unigolyn dan sylw. Mae’n cefnogi patrymau sifftiau newidiol a bydd yn ymdrin hefyd

  â cheisiadau am amser i ffwrdd. Pris yn seiliedig ar nifer y gweithwyr.

 CYNNYRCH: ZOHO PeOPLe Treial 15 diwrnod

 Gwefan: https://www.zoho.com/people
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.zoho.com/people/features.html
 Tudalen Wybodaeth: https://www.zoho.com/people/help/home.html
 Tudalen Brisio: https://www.zoho.com/people/zohopeople-pricing.html 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint, yn amrywio o 5-500 o weithwyr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone
 Disgrifiad: System wybodaeth AD sy’n cael ei hunanreoli. Mae ffurfiau wedi’u hadeiladu ymlaen llaw yn darparu’ch
  holl dasgau AD gweinyddol, gan gynnwys data personol, arfarniadau perfformiad, costau teithio, rheoli 

gwyliau blynyddol, ceisiadau teithio, calendr y cwmni, offer cyflogau a chreu adroddiadau. Am ddim am 
byth i hyd at 5 o bobl, ffi fesul mis yn seiliedig ar nifer y gweithwyr uwchlaw 5.

Rheoli adNoddau dYNol (ad)
Mae rheoli’ch gweithwyr yn effeithiol yn hollbwysig i’ch busnes. Mae’r atebion isod yn
ymdrin â phob agwedd ar AD o reoli a thracio data personol y gweithwyr, hanesion personol,
sgiliau, galluoedd, hyfforddiant, cyflawniadau, manylion cyflog, gwyliau a rheoli absenoldebau.
Dyluniwyd pob un i leihau baich gweinyddol gweithrediad AD.
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 cYNhYRchiaNt

 CYNNYRCH: aLfResCO DOCuMeNt MaNaGeMeNt Demo ar-lein

 Gwefan: https://www.alfresco.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.alfresco.com/solutions/document-management 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.alfresco.com/develop/cloud
 Tudalen Brisio: https://www.alfresco.com/products/pricing 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint i mentrau mawr 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, iOS, Android
 Disgrifiad: System rheoli dogfennau ffynhonnell agored a safonol agored sy’n integreiddio Rheoli Cynnwys y Fenter
  gyda Rheoli Proses y Busnes i gysylltu pob math o brosesau dogfennu. Ymhlith y nodweddion mae’r gallu
  i olrhain newidiadau ar draws fersiynau o ddogfennau a gwahanol ddefnyddwyr a darparu rheolaeth o ran 

y mynediad iddynt. Mae’n ymgorffori llif gwaith dogfennau seiliedig ar reolau ar gyfer cydweithredu, 
adolygu, cymeradwyo a chyhoeddi. 

 CYNNYRCH: DOCusOft Demo ar-lein

 Gwefan: http://www.docusoft.net/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.docusoft.net/Document_Management.html 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.docusoft.net/
 Tudalen Brisio: http://www.docusoft.net/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i ganolig eu maint
 Llwyfan:  Ar y safle ar gyfer Gweinydd a Sganiwr Windows
 Disgrifiad: Mae Docusoft yn cynnig ateb cynhwysfawr i reoli pob dogfen mewn un amgylchedd. Mae’r holl ffeiliau’n
  cael eu storio’n ddiogel yn eu fformat naturiol ac ar ôl cofrestru, ni ellir eu dileu o’r system. Rheolir mynediad
  i wybodaeth ddiogel a chaiff llwybr archwilio ei greu’n awtomatig ar gyfer holl weithgarwch y dogfennau.
  Yn ogystal, darperir system llif gwaith i reoli dosbarthiad a rheolaeth y dogfennau.

 CYNNYRCH: easY DOCuMeNts  
 Gwefan: http://www.easysoftware.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.easysoftware.co.uk/solutions/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.easysoftware.co.uk/solutions/
 Tudalen Brisio: http://www.easysoftware.co.uk/solutions/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro a bach, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar ddewisiadau seiliedig ar Premises a Chwmwl ar gyfer Windows.
 Disgrifiad: System rheoli dogfennau integredig gyda galluoedd llif gwaith. Mae nodwedd ‘cleient symudol’ yn eich
  galluogi i droi at ddogfennau neu brosesau mewnol trwy iPhone/ffôn clyfar unrhyw bryd, unrhyw le.
  Ar gael fel ateb SaaS o gyfryngau partner Easy Software.

 CYNNYRCH: fiLeHOLD DOCuMeNt aND LifeCYCLe sOftWaRe Treial am ddim

 Gwefan: https://www.filehold.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.filehold.com/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.filehold.com/help/developer/web-services-api-overview
 Tudalen Brisio: https://www.filehold.com/how-to-buy/purchase-options 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i ganolig eu maint a mawri
 Llwyfan: Windows, porwyr y we, wedi’u hintegreiddio gyda Share Point
 Disgrifiad: Mae Filehold yn ymgorffori llif gwaith a chymeradwyaeth dogfennau, rheoli cofnodion, archifo ac adrodd, 

sganio dogfennau a delweddu a Filehold Express ar gyfer y swyddfa electronig, di-bapur.

Rheoli doGFeNNau
Mae system rheoli dogfennau’n mynd i’r afael â’r broblem o drin a thrafod yr amrywiol fathau
o wybodaeth heb strwythur y mae busnes yn eu casglu’n nodweddiadol. Gall y rhain fod yn ddogfennau
papur sy’n ddogfennau wedi’u sganio ac electronig megis dogfennau Word, cyflwyniadau PowerPoint, ffeiliau
PDF a negeseuon e-bost. Yr hyn sy’n bwysig yw bod rheoli dogfennau’n darparu’r gallu i chi gysylltu dogfennau
wedi’u sganio ac electronig trwy ddulliau mynegeio cyffredin.
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 cYNhYRchiaNt

 CYNNYRCH: NetDOCuMeNts BasiC eDitiON
 Gwefan: https://www.netdocuments.com/en-us/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.netdocuments.com/en-us/solutions/documents/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://support.netdocuments.com/hc/en-us/articles/205219850-API-Documentation
 Tudalen Brisio: https://www.netdocuments.com/en-us/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, iOS
 Disgrifiad: Datrysiad rheoli dogfennau SaaS gyda ffocws ar gydweithredu. Gall y defnyddwyr greu lleoedd gwaith a 

chaniatáu cleientiaid i uwchlwytho, golygu a throi at ddogfennau ac anfon negeseuon e-bost unrhyw bryd 
o unrhyw ddyfais. Integreiddiad llawn gyda Microsoft Office a Salesforce CRM. Ymgorfforir platfform chwilio 
safon menter yn NetDocuments. 

 CYNNYRCH: OffiCeGeMiNi DOKMee Treial am ddim

 Gwefan: https://www.dokmee.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.dokmee.com/en-us/products.aspx 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.dokmee.com/
 Tudalen Brisio: https://www.dokmee.com/en-us/products.aspx 
 Cynulleidfa Darged: Mentrau bach a mawr
 Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Windows, seiliedig ar Gwmwl, iOS, Android
 Disgrifiad: System ddiogel, hawdd ei defnyddio sy’n galluogi ar gyfer dal a storio dogfennau, chwilio ac adalw
  a rhannu ffeiliau. Mae fersiynau Swyddfa Fach, Proffesiynol a Menter ar gael.

 CYNNYRCH: v1 DOCuMeNt MaNaGeMeNt
 Gwefan: http://www.wearev1.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.wearev1.com/document-management-software/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.wearev1.com/
 Tudalen Brisio: http://www.wearev1.com/ 
 Cynulleidfa Darged: Gweithrediadau Cyllid, AD a chyflogres mewn busnesau bach i ganolig eu maint a mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Windows, gwasanaeth gwesteia Cwmwl
 Disgrifiad: Datrysiad rheoli dogfennau y gellir ei addasu sy’n galluogi ar gyfer storio electronig, adalw, rheoli, cyflawni
  ac awdurdodi dogfennau busnes. Caiff ei dargedu’n benodol at weithrediadau cyllid, AD a chyflogres,
  cynigia integreiddio gyda nifer fawr o’r systemau cyfrifo, ERP ac AD mawrion.

Rheoli doGFeNNau
Mae system rheoli dogfennau’n mynd i’r afael â’r broblem o drin a thrafod yr amrywiol fathau
o wybodaeth heb strwythur y mae busnes yn eu casglu’n nodweddiadol. Gall y rhain fod yn ddogfennau
papur sy’n ddogfennau wedi’u sganio ac electronig megis dogfennau Word, cyflwyniadau PowerPoint, ffeiliau
PDF a negeseuon e-bost. Yr hyn sy’n bwysig yw bod rheoli dogfennau’n darparu’r gallu i chi gysylltu dogfennau
wedi’u sganio ac electronig trwy ddulliau mynegeio cyffredin.
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 cYNhYRchiaNt

 CYNNYRCH: aCtitiMe Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.actitime.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.actitime.com 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.actitime.com/features.html?key-features
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Cwmwl, SaaS, y We, cyfrifiaduron personol, Windows, iOS, Android
 Disgrifiad: Meddalwedd olrhain amser yw ActiTIME ar gyfer cwmnïau o unrhyw faint ac unrhyw fath o fusnes.
  Y prif nodweddion yw taflenni amser ar-lein, amcangyfrifon tasgau a negeseuon atgoffa ar ddyddiadau
  cau er mwyn rheoli costau prosiectau, ac mae ganddo ap olrhain amser symudol. Fersiwn am ddim i dimau
  bach. Ffioedd misol.

 CYNNYRCH: BiLLquiCK Treial am ddim

 Gwefan: https://billquickonline.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://billquickonline.com 
 Tudalen Wybodaeth: https://billquickonline.com/Features.asp
 Tudalen Brisio: https://billquickonline.com/pricing.asp
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, peirianwyr siartredig, penseiri
 Llwyfan: Gweinydd, Hunanwesteia, gwasanaeth Cwmwl, iOS, Android, Blackberry, Mac
 Disgrifiad: Cynigia BillQuick ateb meddalwedd bilio amser hyblyg a rheoli prosiectau, cyfrifon a deallusrwydd
  busnes i amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys adeiladu, pensaernïaeth, peirianneg a dylunio.
  Mae’n integreiddio gyda Quickbooks a meddalwedd cyfrifo arall. Ceir dewisiadau Proffesiynol a Menter
  gyda phrisiau’n cael eu codi fesul mis a blynyddol.

 CYNNYRCH: KRONOs  
 Gwefan: http://www.kronos.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.kronos.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.kronos.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.kronos.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr, sectorau amryfal gan gynnwys gwasanaethau ariannol,
  gofal iechyd a gweithgynhyrchu
 Llwyfan: Cyfrifiaduron personol ar y safle, Gweinydd, gwesteia Cwmwl, iOS, Windows, Android
 Disgrifiad: Mae Kronos yn cynnwys rheoli amser, casglu data ac olrhain llafur – gan alluogi ar gyfer monitro amser a 

phresenoldeb y gweithwyr. Mae hyn yn helpu rheoli costau llafur, lleihau risgiau cydymffurfiaeth a gwella 
cynhyrchiant y gweithlu. Mae gan Kronos hefyd fodiwl dadansoddeg llafur seiliedig ar gwmwl. Pris ar gais 
(cynnyrch modylaidd).

 CYNNYRCH: MitRefiNCH Demo am ddim

 Gwefan: http://www.mitrefinch.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.mitrefinch.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.mitrefinch.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.mitrefinch.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Cwmwl, Gweinydd, Windows, y We
 Disgrifiad: Datblygwr meddalwedd yw Mitrefinch at ddibenion rheoli gweithwyr, systemau diogelwch ac amser a 

phresenoldeb. Mae ystod y cynhyrchion yn cynnwys amser a phresenoldeb, rheoli absenoldebau, rhestrau 
gwaith, AD, y gyflogres a meddalwedd rheoli mynediad. Gellir rhentu meddalwedd amser ac absenoldeb

  am ffi fisol.

ateBioN Rheoli aMseR
Mae meddalwedd rheoli amser yn galluogi defnyddwyr, busnesau a phersonél i gofnodi’r amser
sy’n cael ei dreulio ar dasgau. Defnyddir y feddalwedd yn helaeth gan sefydliadau proffesiynol fel
cyfreithwyr a chyfrifwyr, a hefyd gan reolwyr prosiectau i olrhain yr amser a’r adnoddau sy’n cael eu
defnyddio mewn gweithrediadau penodol.
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 cYNhYRchiaNt

 CYNNYRCH: teMPORa Treial am ddim

 Gwefan: http://www.temporasoftware.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.temporasoftware.com/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.temporasoftware.com/temporaoverview/
 Tudalen Brisio: http://www.temporasoftware.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Cyfrifiaduron personol, Gweinydd, iOS, Android
 Disgrifiad: Mae cynnyrch craidd Tempora yn cynnwys taflenni amser, yn adrodd ar amser, cyllidebau gwerth cyfraddau 

fesul awr a defnydd o staff. Ceir hefyd dadansoddiad o gostau ac elw a chyfleuster i ofyn am wyliau a’u 
cymeradwyo, olrhain salwch ac absenoldebau’r gweithwyr. Pris yn seiliedig ar nifer y defnyddwyr a’r 
nodweddion a ddewiswyd.

 CYNNYRCH: tiMe@WORK Demo ar-lein

 Gwefan: www.systemsatwork.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: www.systemsatwork.co.uk/timeatwork 
 Tudalen Wybodaeth: www.systemsatwork.co.uk/timeatwork
 Tudalen Brisio: www.systemsatwork.co.uk
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr ac uwchgwmnïau rhyngwladol
 Llwyfan: Gweinydd ar y safle, iOS, Cwmwl
 Disgrifiad: Ateb rheoli busnes hyblyg yw Time@work sy’n ymgorffori modiwlau cofnodi amser, rheoli costau,
  cyllidebu, cynllunio adnoddau ac anfonebu. Yn ogystal, ceir modiwlau cwmnïau amryfal ac arian tramor
  amryfal ar y cyd â nodweddion amlieithyddol. Prynu’n uniongyrchol neu rentu/prydlesu’r feddalwedd
  ar sail fesul defnyddiwr, fesul mis.

 CYNNYRCH: tiMeWaRe
 Gwefan: https://www.timeware.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.timeware.co.uk 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.timeware.co.uk
 Tudalen Brisio: https://www.timeware.co.uk
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr a chwmnïau rhyngwladol
 Llwyfan: Gweinydd ar y safle, seiliedig ar y we
 Disgrifiad: Mae meddalwedd Timeware yn cwmpasu personél, rheoli absenoldebau, presenoldeb y gweithwyr,
  rheoli mynediad, costio gwaith, dadansoddi canolfan gostau. Ceir hefyd porth rheoli seiliedig ar y
  we a chyfleusterau datblygu wedi’u teilwra. Mae’r costau’n seiliedig ar ofynion penodol, addasu
  meddalwedd a chymorth gyda gosod.

ateBioN Rheoli aMseR
Mae meddalwedd rheoli amser yn galluogi defnyddwyr, busnesau a phersonél i gofnodi’r amser
sy’n cael ei dreulio ar dasgau. Defnyddir y feddalwedd yn helaeth gan sefydliadau proffesiynol fel
cyfreithwyr a chyfrifwyr, a hefyd gan reolwyr prosiectau i olrhain yr amser a’r adnoddau sy’n cael eu
defnyddio mewn gweithrediadau penodol.
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 CYNNYRCH: GNOMe OffiCe/KDe OffiCe Ffynhonnell agored am ddim

 Gwefan: https://www.gnome.org/ or https://www.kde.org/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.gnome.org/ or https://www.kde.org/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.gnome.org/ or https://www.kde.org/
 Tudalen Brisio: https://www.gnome.org/ or https://www.kde.org/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, datblygwyr, hobïwyr
 Llwyfan:  Ar y safle ar gyfer cyfrifiaduron personol sy’n rhedeg ffynhonnell agored Linux
 Disgrifiad: Pecynnau swyddfa am ddim ar gyfer Linux sy’n cynnwys prosesydd geiriau, taenlenni, cyflwyniadau,
  cronfeydd data, diagramau a rheolyddion gwybodaeth bersonol.

 CYNNYRCH: GOOGLe DOCs Am ddim 
 Gwefan: https://www.google.com/intl/en/docs/about/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.google.com/intl/en/docs/about/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.google.com/intl/en/docs/about/
 Tudalen Brisio: https://www.google.com/intl/en/docs/about/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr a byd-eang
 Llwyfan: Porwyr y we, Ffonau clyfar, Llechi, Cyfrifiaduron personol a Mac
 Disgrifiad: Fersiwn seiliedig ar gwmwl o’r pecyn swyddfa traddodiadol sy’n rhedeg y tu mewn i borwr gwe.
  Docs (prosesydd geiriau), Sheets (taenlenni), Slides (cyflwyniadau). Mae’n galluogi defnyddwyr i rannu
  ffeiliau a ffolderi, a gweld a golygu yn Drive.

 CYNNYRCH: iBM NOtes 
 Gwefan: http://www-03.ibm.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmnotes 
 Tudalen Wybodaeth: http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmnotes
 Tudalen Brisio: http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmnotes
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob maint
 Llwyfan: Windows, Mac, Linux, Seiliedig ar Gwmwl
 Disgrifiad: Mae’r uwchraddiad hwn o Lotus Notes yn darparu swyddogaeth cydweithrediad busnes, gan alluogi
  ar gyfer gwneud gwaith unrhyw le, unrhyw amser gan gynnwys e-bost, calendrau, rhestrau pethau
  i’w gwneud, rheoli cysylltiadau, ystafelloedd timau, fforymau trafod, rhannu ffeiliau, microblogio,
  negeseua gwib, blogiau a chyfeiriaduron defnyddwyr.

 CYNNYRCH: iWORK
 Gwefan: https://www.apple.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.apple.com/uk/pr/products/iwork/iwork.html 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.apple.com/uk/pr/products/iwork/iwork.html
 Tudalen Brisio: https://www.apple.com/uk/pr/products/iwork/iwork.html
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Mac, Cwmwl iOS
 Disgrifiad: Pages (prosesydd geiriau), Numbers (taenlenni), Keynote (cyflwyniadau), iPhoto (golygu ffotograffau),
  iMovie (golygu fideo), GarageBand (cynhyrchu cerddoriaeth). Mae iWORK yn cyfateb i Microsoft Office
  at ddibenion rhannu gwaith.

cYNhYRchiaNt swYddFa
Y pecyn cynhyrchiant swyddfa mwyaf adnabyddus yn y rhan fwyaf o fusnesau yw Microsoft Office,
sy’n cynnwys prosesydd geiriau, taenlenni, teclyn cyflwyno, e-bost a chalendro ar y cyd ag offer ychwanegol
eraill mewn fersiynau gradd uwch. Mae offer cynhyrchiant a phecynnau swyddfa tebyg eraill ar gael hefyd gan
werthwyr eraill a gwasanaethau ar-lein gyda chefnogaeth i ystod ehangach o ddyfeisiau.
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 CYNNYRCH: MiCROsOft OffiCe 365
 Gwefan: https://products.office.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://products.office.com/en-gb/products 
 Tudalen Wybodaeth: https://products.office.com/en-gb/yammer/api-terms
 Tudalen Brisio: https://products.office.com/en-gb/buy/office
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Ar y safle, Cwmwl (gan ddefnyddio WebApps ac Office Online), Windows cyfrifiaduron personol a Mac OS X
 Disgrifiad: Word (prosesydd geiriau), Excel (taenlenni), PowerPoint (cyflwyniadau), Outlook (e-bost a chalendr),
  Access (cronfeydd data), Visio (diagramau), Publisher (cyhoeddi), One Note (gwneud nodiadau),
  Fideo gynadledda. Yn ogystal, mae fersiwn Gymraeg ar gael.

 CYNNYRCH: OPeNOffiCe/LiBReOffiCe Am ddim

 Gwefan: https://www.openoffice.org/ or https://www.libreoffice.org/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://api.libreoffice.org/
 Tudalen Brisio: https://www.openoffice.org/ or https://www.libreoffice.org/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, datblygwyr, hobïwyr
 Llwyfan: Ar y safle ar gyfer Windows ar gyfrifiaduron personol, Linux, Mac OS X
 Disgrifiad: Cynhyrchion meddalwedd ffynhonnell agored am ddim. Mae’n ymgorffori Writer (prosesydd geiriau),
  Calc (taenlenni), Impress (cyflwyniadau), Math (fformiwlâu mathemategol), Base (cronfeydd data),
  Draw (diagramau). Mae’r ddau hyn yn amrywiadau o’r un cynnyrch sy’n cyfateb i bob un o’r prif becynnau 

swyddfa. Yn ogystal, mae fersiwn Gymraeg ar gael.

 CYNNYRCH: ZOHO DOCs fOR BusiNess
 Gwefan: https://www.zoho.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.zoho.com/docs/features.html 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.zoho.com/docs/zoho-docs-api.html
 Tudalen Brisio: https://www.zoho.com/docs/zoho-docs-pricing.html
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer porwyr y we
 Disgrifiad: Meddalwedd dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau ar-lein. Gellir storio’r dogfennau mewn un man,
  eu cysoni ar draws dyfeisiau a’u rhannu gyda defnyddwyr a chyfrifon amryfal o unrhyw le. Dulliau rheoli
  a gweinyddu llawn i’r defnyddwyr.

cYNhYRchiaNt swYddFa
Y pecyn cynhyrchiant swyddfa mwyaf adnabyddus yn y rhan fwyaf o fusnesau yw Microsoft Office,
sy’n cynnwys prosesydd geiriau, taenlenni, teclyn cyflwyno, e-bost a chalendro ar y cyd ag offer ychwanegol
eraill mewn fersiynau gradd uwch. Mae offer cynhyrchiant a phecynnau swyddfa tebyg eraill ar gael hefyd gan
werthwyr eraill a gwasanaethau ar-lein gyda chefnogaeth i ystod ehangach o ddyfeisiau.
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 CYNNYRCH: BOX Treial 14 diwrnod

 Gwefan: https://www.box.com/en-gb/home
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.box.com/en-gb/departments 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.box.com/en-gb/resources
 Tudalen Brisio: https://www.box.com/en-gb/pricing
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Storio cwmwl gyda chopi lleol dewisol o ffeiliau ar bob cyfrifiadur ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac,
  iPad, iPhone, Android, Blackberry, Kindle Fire
 Disgrifiad: Storio a chadw copi wrth gefn diogel o ffeiliau personol, mae’n gallu rhannu ffeiliau unigol a ffolderi
  unigol gyda defnyddwyr eraill, cysoni ffeiliau rhwng cyfrifiaduron a rhwng dyfeisiau symudol.
  Dewisiadau Cychwynnol, Busnes a Menter. Ffi fesul mis/fesul defnyddiwr.

 CYNNYRCH: DROPBOX Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://www.dropbox.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.dropbox.com/business/tour 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.dropbox.com/business/plans-comparison
 Tudalen Brisio: https://www.dropbox.com/business/pricing
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan:  Storio cwmwl gyda chopi lleol o ffeiliau ar bob dyfais ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, 

Android, Blackberry, Kindle Fire
 Disgrifiad: Storio a chadw copi wrth gefn diogel o ffeiliau personol, mae’n gallu rhannu ffeiliau unigol a ffolderi
  unigol gyda defnyddwyr eraill, cysoni ffeiliau rhwng cyfrifiaduron a rhwng dyfeisiau symudol.
  Dewisiadau Di-Dâl, Pro a Busnes.

 CYNNYRCH: GOOGLe DRive Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://www.google.co.uk/drive/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.google.co.uk/drive/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.google.co.uk/drive/
 Tudalen Brisio: https://www.google.co.uk/drive/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Storio cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android, Blackberry, Kindle Fire
 Disgrifiad: Storio a chadw copi wrth gefn diogel o ffeiliau personol, mae’n cynnig y gallu i rannu ffeiliau unigol
  a ffolderi unigol gyda defnyddwyr eraill. Mae 3 chynllun ar gael.

 CYNNYRCH: HiGHtaiL Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://www.hightail.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.hightail.com/features-file-sharing 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.hightail.com/business
 Tudalen Brisio: https://www.hightail.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr a byd-eang
 Llwyfan: Storio cwmwl gyda chopi lleol dewisol o ffeiliau ar bob dyfais ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac,
  iPad, iPhone, Android, Porwyr y we
 Disgrifiad: Storio a chadw copi wrth gefn diogel o ffeiliau personol, mae’n gallu rhannu ffeiliau unigol a ffolderi
  unigol gyda defnyddwyr eraill, cysoni ffeiliau rhwng cyfrifiaduron a rhwng dyfeisiau symudol.
  Dewisiadau Di-Dâl, Proffesiynol a Busnes.

RhaNNu FFeiliau
Mae gan offer rhannu ffeiliau ddau ddefnydd cyffredin. Yn nodweddiadol, y defnydd cyntaf yw rhannu
ffeiliau sy’n rhy fawr i’w hanfon trwy e-bost rhwng un defnyddiwr neu’n fwy dros y rhyngrwyd. Yr ail achos
yw unigolion sydd am gadw set gyffredin o ffeiliau’n gyfoes ar eu holl ddyfeisiau heb orfod eu copïo â llaw rhwng dyfeisiau.
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RhaNNu FFeiliau
Mae gan offer rhannu ffeiliau ddau ddefnydd cyffredin. Yn nodweddiadol, y defnydd cyntaf yw rhannu
ffeiliau sy’n rhy fawr i’w hanfon trwy e-bost rhwng un defnyddiwr neu’n fwy dros y rhyngrwyd. Yr ail achos
yw unigolion sydd am gadw set gyffredin o ffeiliau’n gyfoes ar eu holl ddyfeisiau heb orfod eu copïo â llaw rhwng dyfeisiau.

 CYNNYRCH: ONeDRive Opsiwn rhad ac am ddim

 Gwefan: https://onedrive.live.com/about/en-gb/
 Tudalen y Cynnyrch: https://onedrive.live.com/about/en-gb/business/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://onedrive.live.com/about/en-gb/download/
 Tudalen Brisio: https://onedrive.live.com/about/en-gb/plans/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Storio cwmwl gyda chopi lleol dewisol o ffeiliau ar bob cyfrifiadur ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac,
  iPad, iPhone, Android, Ffôn Windows, Xbox
 Disgrifiad: Storio a chadw copi wrth gefn diogel o ffeiliau personol, mae’n gallu rhannu ffeiliau unigol a ffolderi unigol
  gyda defnyddwyr eraill, cysoni ffeiliau rhwng cyfrifiaduron a rhwng dyfeisiau symudol. Mae 4 cynllun ar gael.

 CYNNYRCH: suGaR sYNC
 Gwefan: https://www.sugarsync.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.sugarsync.com/en/group/about 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.sugarsync.com/en/features
 Tudalen Brisio: https://www.sugarsync.com/en/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob maint
 Llwyfan: Pen blaen y we yn seiliedig ar gwmwl, Windows, Mac, iOS, Android
 Disgrifiad: Rhannu dogfennau a system gydweithredu gyda dulliau rheoli gweinyddiaeth i ddefnyddwyr.
  Cysoni hyblyg ar draws timau a dyfeisiau. Nodweddion adfer wedi trychineb.

 CYNNYRCH: WORKsHaRe Treial 14 diwrnod

 Gwefan: http://www.workshare.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.workshare.com/product 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.workshare.com/enterprise
 Tudalen Brisio: http://www.workshare.com/buy
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, Ffonau Symudol, Llechi
 Disgrifiad: Mae’n darparu datrysiad cymharu dogfennau ar draws unrhyw fformat, system cydweithredu dogfennau
  i storio a chadw golwg ar ddiwygiadau a glanhau metadata er mwyn osgoi gollwng data.
  Rhifynnau Cymhariaeth, Rhannu ac Integreiddiad.
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Fideo GYNadledda
Caiff y defnydd cynyddol o fideo gynadledda ei gymell gan gymysgedd o wasanaethau band eang cost
isel, gallu uchel, ynghyd â chyfrifiadura grymus a gwell cywasgu fideo. Mae’r manteision yn arwyddocaol
o ran galluogi cydweithrediad hawdd rhwng eich timau a’ch partneriaid busnes, a’r cyfan yn lleihau’r angen
i deithio a’r costau teithio cysylltiedig.

 CYNNYRCH: faCetiMe
 Gwefan: http://www.apple.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.apple.com/uk/mac/facetime/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.apple.com/uk/mac/facetime/
 Tudalen Brisio: http://www.apple.com/uk/mac/facetime/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, dyfeisiau clyfar Apple (h.y. iPhone ac iPad)
 Disgrifiad: Offer fideo-teleffoni sy’n rhan annatod o gynhyrchion Apple. Mae ond yn cefnogi cyfathrebu 1 i 1.

 CYNNYRCH: GOOGLe+ HaNGOuts
 Gwefan: https://hangouts.google.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://hangouts.google.com/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://hangouts.google.com/
 Tudalen Brisio: https://hangouts.google.com/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro a bach
 Llwyfan:  Seiliedig ar gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android (angen gwe-gamera a microffon)
 Disgrifiad: Swyddogaeth cynadledda mewn grŵp sy’n galluogi i hyd at ddeg defnyddir sgwrsio mewn amser go
  iawn trwy gamera, microffon neu destun. Y cyfan y bydd arnoch eu hangen yw cyfrif Google+
  a gwe-gamera neu ficroffon.

 CYNNYRCH: GOtO MeetiNG Am ddim i hyd at 3 mynychwr

 Gwefan: http://www.gotomeeting.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.gotomeeting.co.uk/features 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.gotomeeting.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.gotomeeting.co.uk/meeting/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer Windows ar gyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android
  (angen gwe-gamera a microffon)
 Disgrifiad: Offer fideo gynadledda i hyd at 25 o bobl. Gan ei fod dros ac uwchlaw’r rhyngwyneb fideo, byrddau
  gwyn a nodweddion rhannu, mae’n cynnig y gallu i rannu’ch sgrin gyda chyfranogwyr eraill neu’n gadael 

iddynt hwy reoli’ch system a’r dewis o gofnodi gweithgaredd sesiwn i ffeil. Cynlluniau Di-dâl, Pro a Pro+. 
Mae’n darparu datrysiadau fideo gynadledda a chyfarfodydd proffesiynol, gyda’r gallu i drefnu cyfarfodydd 
unrhyw le, unrhyw bryd. 

 CYNNYRCH: LifesiZe.COM Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.lifesize.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.lifesize.com/en/solutions/cloud 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.lifesize.com/
 Tudalen Brisio: https://www.lifesize.com/en/solutions/cloud
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, Skype ar gyfer integreiddio busnes, Internet Explorer, Chrome
 Disgrifiad: Mae cwmwl Lifesize yn galluogi sefydliadau i gysylltu dros fideo, defnyddio rhannu sgrin, integreiddio 

calendrau, dewisiadau sgwrsio a ffonio clywedol gyda diogelwch cyfrif llawn ar gyfer storio data a 
dogfennaeth cyfarfodydd.
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Fideo GYNadledda
Caiff y defnydd cynyddol o fideo gynadledda ei gymell gan gymysgedd o wasanaethau band eang cost
isel, gallu uchel, ynghyd â chyfrifiadura grymus a gwell cywasgu fideo. Mae’r manteision yn arwyddocaol
o ran galluogi cydweithrediad hawdd rhwng eich timau a’ch partneriaid busnes, a’r cyfan yn lleihau’r angen
i deithio a’r costau teithio cysylltiedig.

 CYNNYRCH: POWWOWNOW
 Gwefan: https://www.powwownow.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.powwownow.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.powwownow.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.powwownow.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro a bach
 Llwyfan: Seiliedig ar gwmwl ar gyfer Windows ar gyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android
  (angen gwe-gamera a microffon)
 Disgrifiad: Ateb fideo-gynadledda bwrdd gwaith a symudol talu wrth fynd sy’n eich galluogi i weld, rhyngweithio
  a rhannu cynnwys gyda chyfranogwyr eich cyfarfod. Mae’n estyniad ar offer telathrebu Powwownow.
  Cynlluniau Di-dâl neu Premiwm. Cynigia cynnyrch iMeet ddeunydd HD gweledol gyda gallu i ychwanegu
  hyd at 3 o bobl.

 CYNNYRCH: sKYPe Am ddim

 Gwefan: https://www.skype.com/en/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.skype.com/en/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.skype.com/en/
 Tudalen Brisio: https://www.skype.com/en/
 Cynulleidfa Darged: Gweithwyr llawrydd, unig fasnachwyr, busnesau micro a bach
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Windows ar gyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android
  (angen gwe-gamera a microffon)
 Disgrifiad: Offer fideo gynadledda i hyd at 25 o bobl ar alwadau clywedol grwpiau. Er mwyn galluogi fideo
  gynadledda fel grŵp, mae angen i o leiaf un person ar yr alwad fod ym meddiant tanysgrifiad Skype
  Premium, y gellir ei brynu’n rhad fel tocyn diwrnod neu fel tanysgrifiad misol, chwarterol neu flynyddol. 

Galwadau fideo neu lais unrhyw bryd ym mhedwar ban byd.

 CYNNYRCH: WeBeX MeetiNGs Am ddim i hyd at 3 mynychwr

 Gwefan: https://www.webex.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.webex.co.uk/products/web-conferencing.html 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.webex.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.webex.co.uk/pricing/index.html
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro a bach
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, Android (angen gwe-gamera a microffon
 Disgrifiad: Offer fideo gynadledda, rhannu a chydweithredu i hyd at 100 o bobl, gan gynnig haen am ddim sy’n
  galluogi ar gyfer tri pherson fesul cyfarfod gydag un gwesteiwr, wrth i’r cynllun ‘Premium 8’ a dalwyd
  amdano adael i chi gael cyfarfod gydag uchafswm o wyth o bobl. ‘Premium 100’ i hyd at 100 o bobl.
  Codir ffioedd am y gwasanaethau premiwm hyn.
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PRotocol llais dRos Y RhYNGRwYd (VoiP)
Mae VoIP yn galluogi i chi wneud galwadau ffôn dros ryngrwyd neu fand eang sydd â chysylltiad cyflym
iawn. Y prif reswm y mae busnesau’n newid i ddefnyddio VoIP yw ei fod yn lleihau costau yn sylweddol.
Os ydych chi’n cysylltu i’r rhyngrwyd yn barhaol yna bydd galwadau rhwng unigolion sydd ag offer VoIP
(gan gynnwys galwadau rhyngwladol) yn rhad ac am ddim. Byddwch ond yn talu am eich cysylltiad i’r we.

 CYNNYRCH: GRaDWeLL sMe 
 Gwefan: https://www.gradwell.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.gradwell.com/calls/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.gradwell.com/calls/single-user-voip/
 Tudalen Brisio: https://www.gradwell.com/calls/plans-pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint sydd â chostau galwadau uchel
 Llwyfan: Ar y Cwmwl
 Disgrifiad: Mae’n cynnwys panel rheoli cwsmeriaid ar-lein er mwyn rheoli eich cyfrif. Mae’n cynnig galwadau mewnol
  a VoIP i VoIP yn rhad ac am ddim, negeseuon llais a hysbysiadau negeseuon llais, system dargyfeirio
  galwadau, cyfeiriadur cysylltiadau ar-lein a CLI (system adnabyddiaeth llinell y galwad) wedi’i bersonoli.
  Opsiynau Sengl, Lluosog a Busnes. Cytundebau o hydoedd amrywiol yn codi tâl yn fisol.

 CYNNYRCH: ORBtaLK BusiNess HOsteD PBX 
 Gwefan: https://www.orbtalk.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.orbtalk.co.uk/hosted-pbx-in-the-cloud 
 Tudalen Wybodaeth: https://support.orbtalk.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.orbtalk.co.uk/hosted-pbx-in-the-cloud
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mwy o faint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl
 Disgrifiad: PBX (Cyfnewidfa Cangen Breifat) graddedig wedi’i selio ar VoIP, gyda nodweddion megis dewislenni IVR
  (ymateb llais rhyngweithiol), ciwiau lluosog, recordio galwadau a system trosglwyddo negeseuon llais i
  e-byst. Gellir ei integreiddio mewn i Microsoft Outlook a rhaglenni CRM megis Salesforce a NetSuite. Gellir
  ei ddefnyddio hefyd trwy iPhone neu ddyfais Android. Cytundebau o hydoedd amrywiol yn codi tâl yn fisol.

 CYNNYRCH: siPGate Treial 30 diwrnod am ddim 
 Gwefan: http://www.live.sipgate.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.live.sipgate.co.uk/team 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.live.sipgate.co.uk/team/features
 Tudalen Brisio: http://www.live.sipgate.co.uk/team/plans
 Cynulleidfa Darged: Defnyddwyr preswyl a busnes
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer porwyr y we
 Disgrifiad: System ffôn busnes lawn: rheoli galwadau, ffacs we, SMS, neges llais, munudau ffôn. Gweinyddiaeth
  aml-ddefnyddwyr a log digwyddiadau. Cytundebau o hydoedd amrywiol yn codi tâl yn fisol.

 CYNNYRCH: sOHO66  
 Gwefan: http://soho66.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://soho66.com/6832/all/1/Business-VoIP-Packages.aspx 
 Tudalen Wybodaeth: http://soho66.com/7583/all/1/Features--Benefits.aspx
 Tudalen Brisio: http://soho66.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau newydd, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl
 Disgrifiad: Mae’n darparu rhif ffôn unigol ar gyfer cod rhanbarth o’ch dewis o fewn y DU a chyfleuster i gysylltu ffôn
  VoIP i’r gwasanaeth ar gyfer pob gweithiwr. Mae’n cynnwys system llwybro amser y dydd, galwadau tair 

ffordd, system dargyfeirio galwadau, recordio galwadau, rhith-dderbynnydd ac uwchraddiadau opsiynol. 
Pecynnau sengl neu aml-ddefnyddwyr. Cytundebau o hydoedd amrywiol yn codi tâl yn fisol.
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 CYNNYRCH: vOiPfONe HOsteD PBX  
 Gwefan: http://www.voipfone.co.uk
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.voipfone.co.uk/services.php 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.voipfone.co.uk/Support.php
 Tudalen Brisio: http://www.voipfone.co.uk/prices_new.php
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro a rhai bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl
 Disgrifiad: PBX wedi’i selio ar VoIP sydd ar gael gydag ystod o nodweddion, yn cynnwys system trosglwyddo
  galwadau, galwad arall yn aros, ID galwad, negeseuon llais, galwadgynadledda a galwadau tair ffordd. Mae 

nodweddion opsiynol yn cynnwys ciwio galwadau, grwpiau galwadau a system ymateb llais rhyngweithiol 
(IVR). Gellir cael hyd at 800 o estyniadau ar un cyfrif. Cytundebau o hydoedd amrywiol yn codi tâl yn fisol.

 CYNNYRCH: vOiPOffiCe HOsteD Lite Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.telappliant.com
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.telappliant.com/voip-products/phone-systems/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.telappliant.com/voip-products/phone-systems/
 Tudalen Brisio: http://www.telappliant.com/voip-products/phone-systems/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro a rhai bach sydd â hyd at 20 o weithwyr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl
 Disgrifiad: Pecynnau Cychwynnol, Ychwanegol, Premiwm a Menter. Mae ei nodweddion yn cynnwys rhith-
  dderbynnydd, grwpiau ffonio y gellir eu neilltuo, oriau busnes y gellir eu ffurfweddu, system llwybro
  amser y dydd a phanel rheoli ar-lein. Cytundebau o hydoedd amrywiol yn codi tâl yn fisol.

PRotocol llais dRos Y RhYNGRwYd (VoiP)
Mae VoIP yn galluogi i chi wneud galwadau ffôn dros ryngrwyd neu fand eang sydd â chysylltiad cyflym
iawn. Y prif reswm y mae busnesau’n newid i ddefnyddio VoIP yw ei fod yn lleihau costau yn sylweddol.
Os ydych chi’n cysylltu i’r rhyngrwyd yn barhaol yna bydd galwadau rhwng unigolion sydd ag offer VoIP
(gan gynnwys galwadau rhyngwladol) yn rhad ac am ddim. Byddwch ond yn talu am eich cysylltiad i’r we.
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 CYNNYRCH: aLCateL-LuCeNt
 Gwefan: http://enterprise.alcatel-lucent.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=EnterpriseProducts&page=directory 
 Tudalen Wybodaeth: http://enterprise.alcatel-lucent.com/?product=WebServices&page=overview
 Tudalen Brisio: http://enterprise.alcatel-lucent.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: IOS, Android, Bwrdd Gwaith, Cwmwl
 Disgrifiad: Darparu cyfathrebu unedig a llais, mynediad rhwydwaith gwifrog a diwifr, rheolaeth rhaglenni
  defnyddwyr a chanolfan ddata.

 CYNNYRCH: avaYa iP OffiCe
 Gwefan: http://www.avaya.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.avaya.com/en/product/ip-office/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://support.avaya.com/
 Tudalen Brisio: http://www.avaya.com/en/product/ip-office/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint sydd ag o leiaf 20 o staff, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol (PC) a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Wedi’i ddylunio ar gyfer busnesau o bob maint, mae IP Office yn cynnig yr offer cydweithio sy’n eich 

galluogi chi i gysylltu a gweithio gyda’ch gilydd mewn amser go iawn, gan ddefnyddio unrhyw ddyfais
  o ffonau clyfar, llechi a ffonau’r cartref i ffonau’r swyddfa. 

 CYNNYRCH: aZZuRi COMMuNiCatiONs 
 Gwefan: http://www.azzurricommunications.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.azzurricommunications.com/what-we-do/unified-communications 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.azzurricommunications.com/
 Tudalen Brisio: http://www.azzurricommunications.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint ac i fyny
 Llwyfan: IOS, Android, Windows, Technoleg Ddiwifr, Llechi, Ffonau Clyfar
 Disgrifiad: Darparu gwasanaethau canolfan gyswllt hyblyg a dibynadwy ac yn integreiddio rhaglenni a
  gwybodaeth yn ddiogel. Mae Azzuri yn darparu ystod lawn o raglenni a gwasanaethau symudol,
  sefydlog ac wedi’u gwesteia.

 CYNNYRCH: CisCO jaBBeR
 Gwefan: http://www.cisco.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.cisco.com/web/products/voice/jabber.html 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
 Tudalen Brisio: http://www.cisco.com/c/en/us/buy.html
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, o unig fasnachwyr i gwmnïau sy’n cyflogi tua 20 o staff 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android, Windows
 Disgrifiad: Caniatáu mynediad at Presence, negeseua gwib (IM), llais, fideo, negeseua llais, rhannu ar fwrdd gwaith
  a chynadledda. Mae’r gallu IM a phresenoldeb yn galluogi defnyddwyr i weld pwy sy’n rhydd ac yn
  cyflymu ymatebion.

cYFathReBu uNediG
Mae system cyfathrebu unedig (UC) yn eich galluogi i gael mynediad at linellau ffôn lluosog, e-byst
a negeseua gwib o un lle, wrth wneud hi’n haws ac yn gyflymach i ddod o hyd i, cael gafael ar a chyfathrebu
â phobl eraill. Mae’n bwysig cofio nad un offeryn yn unig yw UC, ond datrysiad ydyw sy’n tynnu’r holl offer cyfathrebu
a chydweithio rydych eisoes yn eu defnyddio at ei gilydd - yn ogystal â rhai offer newydd yr hoffech ychwanegu.
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 CYNNYRCH: MiteL 
 Gwefan: http://www.mitel.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.mitel.com/solutions/unified-communications 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.mitel.com/mitel-solutions-alliance/api-portfolio
 Tudalen Brisio: http://www.mitel.com/solutions/unified-communications
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach ac i fyny, o gwmnïau sy’n cyflogi 20 i sawl mil o staff Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer 

cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Darparu ystod o offer UC, gan gynnwys ffonau bwrdd a symudol, e-byst, negeseua gwib, negeseua llais, 

gwybodaeth presenoldeb a chynadledda sain, fideo a gwe. Mae yna opsiwn i’w rhedeg fel datrysiad wedi’i 
westeia, neu ar eich gweinydd eich hun, sy’n eich galluogi i ehangu eich rhwydwaith yn ôl yr angen. 

 CYNNYRCH: sHOReteL 
 Gwefan: https://www.shoretel.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.shoretel.co.uk/en-GB/solutions/solution-tech-unified-communications 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.shoretel.co.uk/en-GB/gsearch/APIo
 Tudalen Brisio: https://www.shoretel.co.uk/en-GB/solutions/solution-tech-unified-communications
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach ac i fyny, o gwmnïau sy’n cyflogi 10 i sawl mil o staff 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol (PC) a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Integreiddio offer teleffoni, negeseua gwib, fideo-gynadledda, symudedd, presenoldeb a chydweithio.
  Mae gan y system ffôn wedi’i osod ar y safle UC yn gynwysedig, sy’n galluogi defnyddwyr ar y safle ac o
  bell i weld pwy sydd ar gael ar unrhyw bryd a phenderfynu ar y ffordd orau o gysylltu â hwy.
  Integreiddio gydag e-byst, CRM, ERP a systemau lwybro.

 CYNNYRCH: uNifY
 Gwefan: https://www.unify.com/uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.unify.com/uk/products-services/unified-communications.aspx 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.unify.com/uk/
 Tudalen Brisio: http://www.unify.com/uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae Open Scape Busnes yn cynnig gwasanaethau llais a chynadledda, negeseua llais gyda chydweithrediad 

a negeseua, ac yn galluogi sefydliadau i gadw eu timoedd wedi’u cysylltu â chleientiaid ffonau 
meddalwedd, symudol a bwrdd gwaith, ynghyd ag offer rheoli rhwydwaith a sain o ansawdd uwch.

cYFathReBu uNediG
Mae system cyfathrebu unedig (UC) yn eich galluogi i gael mynediad at linellau ffôn lluosog, e-byst
a negeseua gwib o un lle, wrth wneud hi’n haws ac yn gyflymach i ddod o hyd i, cael gafael ar a chyfathrebu
â phobl eraill. Mae’n bwysig cofio nad un offeryn yn unig yw UC, ond datrysiad ydyw sy’n tynnu’r holl offer cyfathrebu
a chydweithio rydych eisoes yn eu defnyddio at ei gilydd - yn ogystal â rhai offer newydd yr hoffech ychwanegu.
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 CYNNYRCH: DRuPaL Meddalwedd ffynhonnell agored am ddim

 Gwefan: https://www.drupal.org/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.drupal.org/8
 Tudalen Wybodaeth: https://www.drupal.org/drupalorg
 Tudalen Brisio: https://www.drupal.org/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Galluogi i chi adeiladu gwefan trwy ryngwyneb hawdd i’w ddefnyddio. Mae yna hefyd filoedd o fodiwlau
  y gellir eu hychwanegu. Llwyfan ffynhonnell agored CMS yw Drupal sydd wedi’i greu a’i gefnogi gan
  gymuned fyd-eang weithredol. 

 CYNNYRCH: jOOMLa Meddalwedd ffynhonnell agored am ddim 
 Gwefan: https://www.joomla.org/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.joomla.org/3/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.joomla.org/about-joomla.html
 Tudalen Brisio: https://www.joomla.org/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Caniatáu i chi adeiladu gwefannau a rhaglenni ar-lein pwerus. Mae’n ffynhonnell agored ac ar gael i bawb
  heb dâl. Gellir hefyd ei ddefnyddio i greu mewnrwydi ac allrwydi, cyhoeddiadau a chylchgronau ar-lein a 

safleoedd e-fasnach.

 CYNNYRCH: PeRCH  
 Gwefan: https://grabaperch.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://shop.perchcms.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://shop.perchcms.com/roadmap
 Tudalen Brisio: https://grabaperch.com/buy
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Gallwch ddylunio safle ac yna gollwng Perch iddo ar ddiwedd y broses. Nid oes rhaid i chi adeiladu eich
  gwefan gyfan gan ddefnyddio’r fframwaith Perch - mae hynny’n ei wneud yn addas iawn ar gyfer
  ychwanegu at safleoedd sy’n bodoli eisoes. Trwyddedau safleoedd sengl neu luosog.

 CYNNYRCH: siMPLeCMs Treial 30 diwrnod am ddim 
 Gwefan: http://www.simplecms.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.simplecms.com/features
 Tudalen Wybodaeth: http://www.simplecms.com/
 Tudalen Brisio: http://www.simplecms.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: System rheoli cynnwys sy’n hawdd i’w ddefnyddio. Gellir ail-frandio CMSau syml ac mae’n darparu templedi 

defnyddiol ar gyfer cynnwys, sy’n gwneud y broses o olygu yn un hawdd. Tanysgrifiad misol neu flynyddol.

Rheoli cYNNwYs GweFaN
Mae pob busnes bach yn ymwybodol o bwysigrwydd cael presenoldeb ar y we. Bydd systemau rheoli
cynnwys ar y we yn eich galluogi i gyflwyno gwefan (neu wefannau) ddeinamig heb fod â dealltwriaeth
helaeth o gynllunio a datblygu gwefan. Mae’r rhaglenni gwe yma yn caniatáu i chi greu, golygu a rheoli eich
gwefan, ac meant, fel rheol, yn sythweledol ac yn hawdd eu defnyddio.
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 CYNNYRCH: WiX 
 Gwefan: http://www.wix.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.wix.com/explore/websites
 Tudalen Wybodaeth: http://www.wix.com/explore/websites
 Tudalen Brisio: http://www.wix.com/upgrade/premium-plans
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, Ffonau symudol, Llechen
 Disgrifiad: Crëwr gwefan sy’n hawdd i’w ddefnyddio gyda rhyngwyneb llusgo a gollwng nad yw’n gofyn am unrhyw
  waith cod. Gwesteia a thempledi wedi’u cynnwys, a nifer o apiau a nodweddion hefyd. Gwasanaethau
  premiwm ar gael hefyd. Taliadau trwy becynnau gwesteia.

 CYNNYRCH: WORDPRess Meddalwedd ffynhonnell agored am ddim

 Gwefan: https://wordpress.org/
 Tudalen y Cynnyrch: https://wordpress.org/showcase/
 Tudalen Wybodaeth: https://wordpress.org/about/
 Tudalen Brisio: https://wordpress.org/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android 
 Disgrifiad: Mae yna ddwy ffordd o ddefnyddio WordPress: naill a’i trwy ei lawrlwytho fel rhaglen meddalwedd ac
  yna ei uwchlwytho ar weinydd neu fwrdd gwaith lleol, neu fersiwn gwesteia yn WordPress.com. Y naill ford
  neu’r llall, mae’n llwyfan cynnwys gwefan sy’n hawdd i’w ddefnyddio gyda dewisiadau eang o raglenni
  ategolion ychwanegol.

Rheoli cYNNwYs GweFaN
Mae pob busnes bach yn ymwybodol o bwysigrwydd cael presenoldeb ar y we. Bydd systemau rheoli
cynnwys ar y we yn eich galluogi i gyflwyno gwefan (neu wefannau) ddeinamig heb fod â dealltwriaeth
helaeth o gynllunio a datblygu gwefan. Mae’r rhaglenni gwe yma yn caniatáu i chi greu, golygu a rheoli eich
gwefan, ac meant, fel rheol, yn sythweledol ac yn hawdd eu defnyddio.
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 CYNNYRCH: aBiLitY COMMeRCe 
 Gwefan: http://www.abilitycommerce.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.abilitycommerce.com/ecommerce/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.abilitycommerce.com/
 Tudalen Brisio: http://www.abilitycommerce.com/ecommerce/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae’n cynnwys ffordd hawdd o ddefnyddio system rheoli cynnwys sy’n eich galluogi chi i newid
  bargeinion, prisiau, lluniau a chynnyrch yn y siop ar-lein fel nodwedd weinyddol. Mae ganddo hefyd
  wasanaeth Ffrwd Sianel i reoli cynhyrchion ar Amazon. Mae’n darparu system talu ddi-dor a diogel,
  gan sicrhau bod data cardiau credyd yn cael ei gadw’n saff.

 CYNNYRCH: aMaZON MaRKetPLaCe 3 mis am ddim

 Gwefan: https://services.amazon.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://services.amazon.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://services.amazon.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://services.amazon.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, Ffonau symudol, Llechen
 Disgrifiad: Uwchlwythwch a storio rhestr cynnyrch ar Amazon Marketplace. Hysbysiad drwy e-bost pan fod archeb
  wedi’i gwneud. Gall Amazon ofalu am gyflawniad. Mae gan Amazon opsiwn prynu â 1 clic sy’n gwneud
  prynu yn haws i’r cwsmer. Gellir gwerthu cynnyrch ar bob un o’r pump Amazon Marketplaces, ac mae
  Amazon yn delio â chludiant i dros 20 o wledydd Ewropeaidd. 

 CYNNYRCH: BiG COMMeRCe Treial 15 diwrnod am ddim  
 Gwefan: https://www.bigcommerce.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.bigcommerce.com/features/ 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.bigcommerce.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.bigcommerce.com/pricing2
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Yn darparu templedi o gynlluniau siop, SEO, masnach drwy ddyfeisiau symudol, marchnata a stocrestr. 

Gallwch hefyd integreiddio eich siop ar-lein gyda rhestrau eBay. Yn ogystal, mae dewinaid ar gael i’ch arwain 
wrth greu cwponau a disgowntiau y gellir eu holrhain. Cynlluniau talu Sylfaenol, Ychwanegol, Pro a Mentrau.

 CYNNYRCH: HOMesteaD Treial am ddim

 Gwefan: http://www.homestead.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.homestead.com/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.homestead.com/
 Tudalen Brisio: http://www.homestead.com/pricing#.V7cGi_krKUk
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Yn darparu popeth i gynllunio a lansio siop ar-lein: enw parth, gwesteia, meddalwedd e-fasnach, offer 

adeiladu safle a thaliadau ar-lein trwy gyfrifon masnachwr Intuit. Mae yna estyniad Facebook hefyd fel
  y bod modd i chi greu Tudalen Busnes Facebook sydd yn cydamseru yn awtomatig gyda’r stocrestr siop.
  Cynlluniau talu Busnesau Newydd, Busnes a Busnes Ychwanegol.

e-FasNach
Mae e-fasnach yn cymryd cyfran mwy o faint o werthiant mân-werthu cyffredinol yn y DU erbyn hyn -
a bydd hyn ond yn cynyddu. Nid yw’n syndod, felly, y bod mwy o fusnesau bach yn symud peth, neu eu
holl weithrediadau i fod ar-lein. Mae’r mwyafrif o lwyfannau e-fasnach yn darparu’r gwasanaethau sylfaenol:
templedi safle we y gellir eu haddasu, basged siopa integredig, rheolaeth stoc a dadansoddiadau. Mae’n werth
ystyried integreiddio eich siop ar-lein gyda Amazon ac eBay, fel rhai o’r prif safleoedd siopa ar-lein.
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 CYNNYRCH: MaGeNtO 
 Gwefan: https://magento.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://magento.com/products/overview 
 Tudalen Wybodaeth: https://magento.com/
 Tudalen Brisio: https://magento.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau canolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, Ffonau symudol, Llechen
 Disgrifiad: Llwyfan e-fasnach raddedig gyda saernïaeth ddigidol ffynhonnell agored wedi’i selio ar y cwmwl.
  Gall integreiddio gyda systemau CRM ac ERP ac anfon e-byst awtomataidd a thracio stocrestr ar draws
  lleoliadau warysau lluosog.

 CYNNYRCH: sHOPifY Treial 14 diwrnod am ddim 
 Gwefan: https://www.shopify.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.shopify.co.uk/online/ecommerce-solutions 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.shopify.co.uk/
 Tudalen Brisio: https://www.shopify.co.uk/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Yn cynnwys masnach dyfeisiau symudol yn gynwysedig sy’n ymgorffori ap iPhone, blaen siop symudol, offer 

marchnata ar gyfer SEO a dadansoddiadau er mwyn dehongli perfformiad eich siop ar-lein. Yn integreiddio 
gyda Google Analytics, yn ogystal â chynlluniau talu Basic Shopify, Shopify ac Advanced Shopify.

 CYNNYRCH: vOLusiON Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.volusion.com/uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.volusion.com/ecommerce-website-builder 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.volusion.com/uk
 Tudalen Brisio: https://www.volusion.com/hosting-plans-pricing/a/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae’n cynnig dros 80 o dempledi gwefan ac amrywiaeth o offer y gellir eu haddasu. Mae’r nodweddion 

gweinyddol yn cynnwys marchnata a basged siopa a diogelwch trafod arian. Mae hefyd yn integreiddio 
gydag Amazon yn ogystal ag eBay. Ffocws penodol ar farchnata, gwerthu, rheoli stocrestr a phrosesu 
archebion. Cynlluniau talu Mini, Ychwanegol, Pro a Phremiwm.

e-FasNach
Mae e-fasnach yn cymryd cyfran mwy o faint o werthiant mân-werthu cyffredinol yn y DU erbyn hyn -
a bydd hyn ond yn cynyddu. Nid yw’n syndod, felly, y bod mwy o fusnesau bach yn symud peth, neu eu
holl weithrediadau i fod ar-lein. Mae’r mwyafrif o lwyfannau e-fasnach yn darparu’r gwasanaethau sylfaenol:
templedi safle we y gellir eu haddasu, basged siopa integredig, rheolaeth stoc a dadansoddiadau. Mae’n werth
ystyried integreiddio eich siop ar-lein gyda Amazon ac eBay, fel rhai o’r prif safleoedd siopa ar-lein.
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 CYNNYRCH: auDieNse Fersiwn am ddim + Treial am ddim ar gynlluniau a thelir amdanynt 
 Gwefan: https://www.audiense.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.audiense.com/solutions/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.audiense.com/
 Tudalen Brisio: https://www.audiense.com/products/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer porwr we
 Disgrifiad: Offeryn marchnata cymdeithasol a rheolaeth gymunedol ar gyfer Twitter. Yn galluogi defnyddwyr
  i dargedu ac i ymgysylltu â segmentau o’r farchnad ac i ddehongli’r canlyniadau.

 CYNNYRCH: HOOtsuite Opsiynau am ddim a threial

 Gwefan: https://hootsuite.com/en-gb
 Tudalen y Cynnyrch: https://hootsuite.com/products
 Tudalen Wybodaeth: https://hootsuite.com/developers/app-directory/docs/api
 Tudalen Brisio: https://hootsuite.com/en-gb/plans
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, asiantaethau
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, gliniaduron, cyfrifiaduron Notebook a Mac, Llechi, Ffonau clyfar
 Disgrifiad: Gallwch reoli gweithgarwch ar draws eich holl gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol o un dangosfwrdd
  diogel ar y we. Gallwch hefyd lansio ymgyrchoedd marchnata, adnabod a chynyddu eich cynulleidfaoedd
  a dosbarthu negeseuon wedi’u targedu. 3 chynllun: Am ddim, Pro a Menter. Mae’r system hefyd yn eich
  galluogi i dracio pa mor hir mae’n cymryd i’ch tîm (neu aelodau o dîm) i ymateb ac i ddatrys sylwadau ar
  Twitter a Facebook sydd wedi’u haseinio iddynt hwy, fel y bod modd i chi roi hwb i gyflymder yr ymatebion. 

Caiff ei ddarparu drwy fesur ac adrodd ar berfformiad manwl eich proffilau Twitter a Facebook.

 CYNNYRCH: KLOut
 Gwefan: https://klout.com/home 
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.lithium.com/products-solutions/klout
 Tudalen Wybodaeth: https://klout.com/s/developers/docs
 Tudalen Brisio: https://klout.com/home
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, gliniaduron, cyfrifiaduron Notebook a Mac, Llechi, Ffonau clyfar
 Disgrifiad: System rheoli cyfryngau cymdeithasol sy’n eich galluogi i rannu’ch cynnwys a’ch syniadau ar draws
  sianelau cyfryngau cymdeithasol lluosog. Mae’n helpu pobl i ddod o hyd i gynnwys a chyhoeddiadau
  ar-lein sy’n werth eu rhannu gyda’u cynulleidfaoedd ac yna’n caniatáu’r bobl hynny i fesur yr effaith.

 CYNNYRCH: seNDiBLe  Treial am ddim 
 Gwefan: http://sendible.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://sendible.com/social-media-dashboard/
 Tudalen Wybodaeth: https://sendible.gelato.io/
 Tudalen Brisio: http://sendible.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau newydd, busnesau bach i ganolig eu maint, mentrau mawr, asiantaethau 
 Llwyfan: Meddalwedd wedi’i selio ar y Cwmwl o borwyr gwe
 Disgrifiad: Mae Sendible yn darparu ystod o offer rheoli cyfryngau cymdeithasol mewn dangosfwrdd cynhwysfawr.
  Mae ei lwyfan yn galluogi defnyddwyr i gyfansoddi a rhannu cynnwys, monitro eu brand, ymgysylltu â 

chwsmeriaid a chyrraedd eu cynulleidfaoedd. Mae’n integreiddio â llwyfannau cyfryngau cymdeithasol 
amrywiol ac mae ganddo opsiynau talu Busnes Newydd, Busnes, Corfforaethol a Phremiwm.

Rheoli’R cYFRYNGau cYMdeithasol
Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn gasgliad pwerus ac esblygol o offer, llwyfannau a rhaglenni ar-lein sy’n
galluogi busnesau ac unigolion i ryngweithio a rhannu gwybodaeth. Mae’n cynnwys sianelau sy’n cael eu
gyrru gan ddefnyddwyr y byddech chi i gyd yn gyfarwydd â hwy, megis: Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube.
Bydd y cynhyrchion a restrir isod yn eich helpu i reoli eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol
ac i ddefnyddio’r ‘pedwar cawr’ o’r cyfryngau cymdeithasol fel offer ar gyfer eich busnes chi.
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 CYNNYRCH: sOCiaLOOMPH Fersiwn am ddim ar gael 
 Gwefan: https://www.socialoomph.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.socialoomph.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.socialoomph.com/
 Tudalen Brisio: https://www.socialoomph.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer porwyr y we
 Disgrifiad: Offer i wella cynhyrchiant marchnata cymdeithasol. Mae’n cynnwys diweddariadau amserlenni, chwilio
  pobl o ansawdd i’w dilyn a monitro gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol. Nodweddion ar gyfer
  Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Plurk, App.net a blog busnes.

 CYNNYRCH: sPROut sOCiaL Treial am ddim 
 Gwefan: http://sproutsocial.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://sproutsocial.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://sproutsocial.com/
 Tudalen Brisio: http://sproutsocial.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr, asiantaethau 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, gliniaduron, cyfrifiaduron Notebook a Mac, Llechi, Ffonau clyfar
 Disgrifiad: Yn eich galluogi chi i reoli pob un o’ch rhwydweithiau cymdeithasol ac integreiddio Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google+ Pages, a llawer o ychwanegiadau eraill. Hawdd i’w ddeall, sy’n werthfawr i’r rheiny heb 
lawer o ddealltwriaeth dechnolegol. Cynlluniau Deluxe, Premiwm neu Dîm.

 CYNNYRCH: tWeetDeCK
 Gwefan: https://tweetdeck.twitter.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://tweetdeck.twitter.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://tweetdeck.twitter.com/
 Tudalen Brisio: https://tweetdeck.twitter.com/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol, gliniaduron, cyfrifiaduron Notebook a Mac, Llechi, Ffonau clyfar
  Mae TweetDeck ar gael fel ap bwrdd gwaith, ap ar y we neu ap Chrome ar hyn o bryd
 Disgrifiad: Mae’n eich galluogi chi i wneud y gorau o’ch defnydd o Twitter trwy arddangos cyfrifon lluosog ar un
  rhyngwyneb. Rheoli cyfrifon lluosog, amserlennu Tweets i’w cyhoeddi yn y dyfodol, addasu ac adeiladu
  llinellau amser.

Rheoli’R cYFRYNGau cYMdeithasol
Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn gasgliad pwerus ac esblygol o offer, llwyfannau a rhaglenni ar-lein sy’n
galluogi busnesau ac unigolion i ryngweithio a rhannu gwybodaeth. Mae’n cynnwys sianelau sy’n cael eu
gyrru gan ddefnyddwyr y byddech chi i gyd yn gyfarwydd â hwy, megis: Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube.
Bydd y cynhyrchion a restrir isod yn eich helpu i reoli eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol
ac i ddefnyddio’r ‘pedwar cawr’ o’r cyfryngau cymdeithasol fel offer ar gyfer eich busnes chi.



48

 Y we

 CYNNYRCH: CLiCKY Opsiwn am ddim

 Gwefan: https://clicky.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://clicky.com/
 Tudalen Wybodaeth: https://clicky.com/help/api
 Tudalen Brisio: https://clicky.com/help/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Bwrdd gwaith, dyfais symudol a nifer o ategolion
 Disgrifiad: Mae Clicky yn caniatáu i chi ehangu traffig eich gwefannau i mewn i nifer o fformatau cyffredin,
  gan wneud integreiddio, dadansoddi a storio eich data yn hawdd. Cynlluniau talu am ddim, Pro, Pro Plus,
  Pro Platinwm ac Addasedig. 

 CYNNYRCH: GeCKOBOaRD Treial am ddim 
 Gwefan: https://www.geckoboard.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.geckoboard.com/product/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.geckoboard.com/
 Tudalen Brisio: https://www.geckoboard.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Gallwch greu dangosfwrdd addasedig eich hun sydd nid yn unig yn delio gyda dadansoddiadau’r we,
  ond, yn ogystal â hynny, trwy ystod o gelfigion, gall ddelio â chydrannau eraill o’ch busnes - CRM, e-bost, 

isadeiledd, rheoli prosiectau, gwerthiannau a chyllid a’r cyfryngau cymdeithasol. Cynlluniau Solo, Tîm,
  Aml-dîm a Chwmni.

 CYNNYRCH: GOOGLe aNaLYtiCs
 Gwefan: https://www.google.co.uk/analytics/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.google.co.uk/analytics/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.google.co.uk/analytics/
 Tudalen Brisio: https://www.google.co.uk/analytics/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae’n generadu ystadegau manwl ynghylch traffig i wefan a ffynonellau traffig, gan ddweud wrthoch
  faint yn gwmws o ymwelwyr sydd gennych, am ba mor hir maent yn aros ar eich gwefan ac o ble y maen
  nhw’n dod. Caiff ei anelu at farchnatwyr yn hytrach na wefeistri a dyma’r gwasanaeth dadansoddi gwefan
  mwyaf poblogaidd o ran nifer o ddefnyddwyr.

 CYNNYRCH: HeaP aNaLYtiCs Treial 14 diwrnod am ddim  
 Gwefan: https://heapanalytics.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://heapanalytics.com/features/data-capture
 Tudalen Wybodaeth: https://heapanalytics.com/docs/updating-custom-api#updating-to-the-new-custom-apis
 Tudalen Brisio: https://heapanalytics.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr, asiantaethau 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, Ffonau symudol, Llechen
 Disgrifiad: Diffiniwch ddigwyddiadau dadansoddi trwy ddefnyddio rhyngwyneb pwyntio a chlicio syml. Cipiwch 

weithgarwch defnyddwyr megis cliciau, tapiau, llusgiadau, cyflwyniadau ffurflenni, golygon tudalen ac ati. 
Gallwch hefyd ddiffinio segmentau defnyddwyr. Cynlluniau talu am ddim ac addasedig ar gael.

dadaNsoddiadau’R we
Nid ar gyfer mesur traffig yn unig yw dadansoddiadau’r we, ond mae hefyd yn ymddwyn fel offer ar gyfer
ymchwil marchnad a busnes, gan ganiatáu i chi asesu a gwella effeithiolrwydd eich gwefan. Mae’r rhaglenni
yn darparu gwybodaeth am y nifer o ymwelwyr i’ch gwefan, y nifer o weithiau cafodd eich gwefan ei weld a faint
o ymwelwyr cafodd eu cyfeirio at eich safle.
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 CYNNYRCH: NeW ReLiC Treial 14 diwrnod am ddim 

 Gwefan: https://newrelic.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://newrelic.com/products
 Tudalen Wybodaeth: https://docs.newrelic.com/docs/apis/rest-api-v2/api-explorer-v2/getting-started-new-relics-api-explorer
 Tudalen Brisio: https://newrelic.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae gan New Relic set lawn o ddadansoddwyr meddalwedd gan gynnwys dangosfwrdd amser go iawn
  sy’n eich galluogi i weld eich data ymwelwyr gwefan i gyd mewn un lle. Mae ganddo API sythweledol sy’n
  golygu eich bod yn gallu integreiddio hwn ar draws eich holl bresenoldeb ar y we. Cynlluniau talu ar gyfer 

dyfeisiau symudol, ar gyfer monitro perfformiad rhaglen (APM) a’r cwmwl. 

 CYNNYRCH: OPeN WeB aNaLYtiCs Gwasanaeth am ddim 
 Gwefan: http://www.openwebanalytics.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.openwebanalytics.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.openwebanalytics.com/
 Tudalen Brisio: http://www.openwebanalytics.com/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android, Ffynhonnell Agored
 Disgrifiad: Meddalwedd ffynhonnell agored i dracio a dadansoddi sut mae ymwelwyr yn defnyddio’ch gwefannau
  a rhaglenni. Darparu ffordd syml o ychwanegu dadansoddiadau’r we gan ddefnyddio Javascript syml,
  PHP neu APIs wedi’u selio ar REST. Cefnogaeth gynwysedig er mwyn tracio systemau rheoli cynnwys
  megis WordPress, Joomla a Drupal.

 CYNNYRCH: WOOPRa Treial am ddim

 Gwefan: https://www.woopra.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.woopra.com/platform/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.woopra.com/docs/developer/api-introduction/
 Tudalen Brisio: https://www.woopra.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Unig fasnachwyr, busnesau micro, bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Gwasanaeth dadansoddiadau cwsmer amser go iawn a ddefnyddir gan dimoedd gwerthiant, gwasanaethu
  a marchnata - mae hwn yn eich galluogi chi i dracio a dadansoddi data cwsmer. Cafodd ei gynllunio i helpu 

busnesau i weld olwyn bywyd lawn cwsmeriaid trwy ddarparu data ymddygiadol byw, gronynnog ar gyfer 
pob ymwelydd a chwsmer yn unigol. Yn ogystal, ceir datrysiadau penodol ar gyfer dadansoddiadau mewn 
bancio a chyllid, teithio a moduro. Prisiau addasedig ar gyfer busnesau bach a mentrau.

dadaNsoddiadau’R we
Nid ar gyfer mesur traffig yn unig yw dadansoddiadau’r we, ond mae hefyd yn ymddwyn fel offer ar gyfer
ymchwil marchnad a busnes, gan ganiatáu i chi asesu a gwella effeithiolrwydd eich gwefan. Mae’r rhaglenni
yn darparu gwybodaeth am y nifer o ymwelwyr i’ch gwefan, y nifer o weithiau cafodd eich gwefan ei weld a faint
o ymwelwyr cafodd eu cyfeirio at eich safle.
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 CYNNYRCH: CitRiX 
 Gwefan: https://www.citrix.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.citrix.com/products/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.citrix.com/support/
 Tudalen Brisio: https://www.citrix.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, busnesau mawr, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Ar y safle neu ar Gwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol neu Weinydd gyda phrosesydd 64-did gan Intel neu AMD
 Disgrifiad: Mae Citrix yn cynnig ap rhithiol cyflawn a datrysiad bwrdd gwaith i fodloni anghenion busnes o un llwyfan
  sengl, hawdd ei leoli. Mae’n caniatáu rhyddid i weithwyr weithio o unrhyw le wrth dorri costau TG.
  Mae Citrix yn caniatáu i Windows, Linux, y we, a chymwysiadau SaaS neu fyrddau gwaith rhithiol llawn
  i weithwyr ar unrhyw ddyfais, unrhyw le. Pris ar gais.

 CYNNYRCH: MiCROsOft 
 Gwefan: http://www.microsoft.com/en-gb/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/virtualization
 Tudalen Wybodaeth: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/virtualization
 Tudalen Brisio: http://www.microsoft.com/en-gb/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, busnesau mawr, mentrau byd-eang
 Llwyfan:  Windows Server 2012, Windows 8 ac Windows 10
 Disgrifiad: Mae rôl gweinydd Hyper-V yn Windows Server yn caniatáu i chi greu amgylchedd cyfrifiadura gweinydd
  rhithwirio ble y gallwch chi greu a rheoli rhith-beiriannau. Gallwch redeg nifer o systemau gweithredu ar
  un cyfrifiadur ffisegol ac ynysu’r systemau gweithredu oddi wrth ei gilydd. Gyda’r dechnoleg hon, gallwch
  wella effeithlonrwydd eich adnoddau cyfrifiadura a rhyddhau eich adnoddau caledwedd. Trwydded wedi’i
  seilio ar fersiwn Windows.

 CYNNYRCH: ORaCLe 
 Gwefan: https://www.oracle.com/uk/index.html
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.oracle.com/uk/applications/index.html
 Tudalen Wybodaeth: https://shop.oracle.com/pls/ostore/product?p1=desktops&p2=desktopvirtualization&p3=
  oraclevirtualdesktopinfrastructure&p4=&p5=
 Tudalen Brisio: https://shop.oracle.com/pls/ostore/product?p1=desktops&p2=desktopvirtualization&p3=
  oraclevirtualdesktopinfrastructure&p4=&p5=
 Cynulleidfa Darged: Ar y safle ar gyfer busnesau bach, datblygwyr, y rhai â diddordeb 
 Llwyfan: Mae isadeiledd bwrdd gwaith rhithiol Oracle yn cefnogi amrywiaeth eang o ddyfeisiau cleientiaid,
  systemau gweithredu bwrdd gwaith rhithiol, a llwyfannau rhithwirio i fodloni diogelwch data, profiad y 

defnyddiwr a nodau TCO. Mae’n cefnogi dewis eang o systemau gweithredu bwrdd gwaith rhithiol, gan 
gynnwys Microsoft Windows, Linux, ac Ubuntu.

 Disgrifiad: Mae isadeiledd bwrdd gwaith rhithiol Oracle yn rheoli ac yn darparu mynediad i amgylcheddau bwrdd
  gwaith rhithwirio a gynhelir yn y ganolfan ddata. Mae’n galluogi i sefydliadau symleiddio gweinyddiaeth,
  gostwng costau gweithredu, cynyddu defnydd ar asedau TG cyfredol, lliniaru ar gostau storio, a rhoi hwb i 

ddiogelwch trwy symud o amgylchedd bwrdd gwaith traddodiadol i bensaernïaeth bwrdd gwaith rhithiol. 
Prisiau fesul defnyddiwr.

RhithwiRio
Mae Rhithwirio yn caniatáu i sefydliadau ostwng nifer y cyfrifiaduron ffisegol sydd eu hangen arnynt
trwy gynyddu defnydd, a chan hynny gostwng gallu segur a gwastraff. I bob pwrpas, mae rhithwirio yn
cynnig dull ‘aml-dasgio’ ar gyfer rhedeg nifer o systemau gweithredu cyfrifiaduron lluosog ar un cyfrifiadur
ffisegol i ostwng costau a gorbenion rheoli.
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 CYNNYRCH: vMWaRe vsPHeRe 
 Gwefan: http://www.vmware.com/uk/products/vsphere.html
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.vmware.com/solutions/virtualization.html
 Tudalen Wybodaeth: http://www.vmware.com/uk/products/vsphere.html
 Tudalen Brisio: http://www.vmware.com/uk/products/vsphere.html
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig, busnesau mawr, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Ar y safle, ar y Cwmwl neu’r ddau fel opsiynau Hybrid Cloud ar gyfer Cyfrifiaduron Personol neu Weinydd
  gyda phrosesydd 64-did o Intel neu AMD
 Disgrifiad: Darperir Hypervisor fel fersiwn arunig am ddim, neu fel datrysiad gradd menter a reolir gan VMware vCenter
  Server a vCenter Operations Manager. Trwydded flynyddol.

 CYNNYRCH: vMWaRe WORKstatiON PRO Treial am ddim 
 Gwefan: http://www.vmware.com/uk/products/workstation.html
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.vmware.com/uk/products/workstation.html
 Tudalen Wybodaeth: http://www.vmware.com/uk/products/workstation.html
 Tudalen Brisio: http://store.vmware.com/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=vmwde&Locale=
  en_GB&ThemeID=29219600&productID=323427300&src=WWW_eBIZ_productpage_Workstation_Buy_UK
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, datblygwyr, hobïwyr
 Llwyfan: Windows 10
 Disgrifiad: Mae VMware Workstation Pro yn dyblygu amgylcheddau gweinydd, bwrdd gwaith a thabledi mewn peiriant
  rhithiol. Mae hyn yn cynnwys Cortana y cynorthwyydd digidol personol, gan gysylltu galluoedd yn y porwr
  gwe Edge newydd. Yn ychwanegol mae’n cefnogi adeiladu Universal Apps ar gyfer dyfeisiau Windows 10.

RhithwiRio
Mae Rhithwirio yn caniatáu i sefydliadau ostwng nifer y cyfrifiaduron ffisegol sydd eu hangen arnynt
trwy gynyddu defnydd, a chan hynny gostwng gallu segur a gwastraff. I bob pwrpas, mae rhithwirio yn
cynnig dull ‘aml-dasgio’ ar gyfer rhedeg nifer o systemau gweithredu cyfrifiaduron lluosog ar un cyfrifiadur
ffisegol i ostwng costau a gorbenion rheoli.
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 CYNNYRCH: iNfRasYs 
 Gwefan: http://infrasys.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://infrasys.co.uk/products
 Tudalen Wybodaeth: http://infrasys.co.uk/solutions 
 Tudalen Brisio: http://infrasys.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr, cwmnïau rhyngwladol, sefydliadau’r sector cyhoeddus
 Llwyfan: Gwesteia Cwmwl, Hybrid ac Wedi’i Reoli, Cyfrifiaduron Personol, Gweinyddion, Isadeiledd mewnol
 Disgrifiad: Mae Infrasys yn arbenigo mewn gwasanaethau wedi’u rheoli, rhithwirio, isadeiledd TG a rhwydweithiau
  di-wifr. Mae’r cwmni yn cynnig diogelwch ar gyfer technolegau dyfeisiadau, gweinydd a rhwydwaith i helpu 

i sicrhau defnyddwyr a’u data. Mae Infrasys yn gweithio gyda rhai o dechnolegau rhwydweithiau mwyaf 
arloesol, sicr a storio’r byd. Mae Infrasys hefyd yn cynnig Wi-Fi gwestai hyblyg, wedi’i letya. Pris wrth ymgeisio.

 CYNNYRCH: NetGeaR 
 Gwefan: http://www.netgear.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.netgear.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.netgear.co.uk/business/
 Tudalen Brisio: Price on application
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig, defnyddwyr, pob diwydiant
 Llwyfan: Telco, Cable, Band-eang Symudol, Cyfrifiadur Personol, a Mac, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae Netgear yn arweinydd y byd o fewn cyfarpar rhwydwaith. Mae’r cwmni yn cynnig portffolio hyblyg
  o wasanaethau gan gynnwys fideo IP, monitro cartref SMART a datrysiadau awtomasiwn. Mae’r band-eang 

symudol yn cynnig cysylltedd Wi-Fi wrth fynd, ac yna’n cysylltu busnes symudol o leoliadau anghysbell.
  Pris wedi’i seilio ar y cynnyrch a ddewisir, cymwysiadau a gwasanaethau sy’n ofynnol.

 CYNNYRCH: siMPLi-fi Treial 30 diwrnod am ddim 
 Gwefan: http://www.simpli-fi.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.simpli-fi.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.simpli-fi.co.uk/services/ 
 Tudalen Brisio: http://www.simpli-fi.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Addysg, ysgol, hamdden - cyhyd â bod gosodiadau llecynnau Wi-Fi
 Llwyfan: Gweinyddion mewnol, Cyfrifiaduron Personol, Symudol Clyfar
 Disgrifiad: Mae Simpli-Fi yn arbenigo mewn darparu datrysiadau Wi-Fi a rhwydwaith digwyddiad proffesiynol dros
  dro a phroffesiynol. Mae Simpli-Fi yn cefnogi trefnwyr digwyddiadau wrth iddynt ddelio â heriau
  cysylltedd, diogelwch, cyfathrebu a monitro. Mae’r cwmni yn darparu Rhwydweithiau Wi-Fi digwyddiad, 

rhwydweithiau gwifrog, apiau symudol SMART, VoIP. Mae’r prisiau yn dibynnu ar gymwysiadau penodol
  a datrysiadau technoleg sy’n ofynnol.

 CYNNYRCH: sOLaRWiNDs Lawrlwythiadau am ddim

 Gwefan: https://www.solarwinds.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.solarwinds.com/downloads
 Tudalen Wybodaeth: https://www.solarwinds.com
 Tudalen Brisio: https://www.solarwinds.com 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Gweinyddion ar y safle, caledwedd a meddalwedd amgylchedd TG, gweinydd y We, porwr y We
 Disgrifiad: Mae’r cwmni yn darparu Rheolaeth TG ar gyfer cymwysiadau allweddol o fewn rheoli rhwydwaith, rheoli 

system, rheoli cronfa ddata a diogelwch TG. Mae’r cynnyrch yn cynnwys monitor perfformiad rhwydwaith, 
dadansoddydd ystod band, monitor gweinydd a chymhwysiad, monitor perfformiad y we ac adnoddau

  storio. Lawrlwythiadau am ddim ar gyfer dadansoddydd ystod band rhwydwaith, monitor gweinydd a 
chymhwysiad, perfformiad rhwydwaith. Offeryn dyfynbris ar-lein.

Rheoli RhwYdwaith wi-Fi
Mae rheoli a monitro rhwydwaith yn ddefnydd ar system sy’n gyson yn monitro rhwydwaith
cyfrifiadurol ar gyfer cydrannau araf neu sy’n methu ac yn hysbysu’r gweinyddwr rhwydwaith pryd
a ble y mae problem yn codi.
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 CYNNYRCH: titaN Hq
 Gwefan: http://www.titanhq.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.titanhq.com/products
 Tudalen Wybodaeth: http://www.titanhq.com/support-portal 
 Tudalen Brisio: http://www.titanhq.com/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig, prifysgolion, banciau a llywodraeth
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer Wi-Fi, porth diogelwch y we, isadeiledd TG ar y safle
 Disgrifiad: Mae Titan HQ yn arbenigo mewn diogelwch rhwydwaith, gan ddarparu offer cadarn ac effeithiol i isafu
  ar risgiau diogelwch. Ymhlith y prif gynnyrch y mae WebTitan, SpamTitan ac ArcTitan. Mae’r prisiau yn
  dibynnu ar y cynnyrch a ddewisir, nifer y defnyddwyr, opsiwn lleoli a hyd y cytundeb (gall fod yn rhent
  misol neu flynyddol).

 CYNNYRCH: XiRRus Treial am ddim

 Gwefan: https://www.xirrus.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.xirrus.com/inspector/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.xirrus.com/ 
 Tudalen Brisio: https://www.xirrus.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, large organisations, government, education, multi-sectors
 Llwyfan: Rhwydweithiau a reolir gan Gwmwl, Gweinyddion, Windows
 Disgrifiad: Mae Xirrus yn ddarparwr blaenllaw ar rwydweithiau diwifr perfformiad uchel. Mae rhwydweithiau Wifi
  XIRRUS yn addasu i unrhyw alw, gan ddarparu rheolaeth a gwelededd unrhyw bryd, unrhyw le. Mae’r prisiau
  yn dibynnu ar gymwysiadau a swyddogaethau gwasanaeth. 

 CYNNYRCH: ZYXeL 
 Gwefan: http://www.zyxel.com/uk/en/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.ZYXEL.com/products_services/nsa310.shtml?t=p
 Tudalen Wybodaeth: http://www.zyxel.com/uk/en/ 
 Tudalen Brisio: Pris wrth ymgeisio
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, cwmnïau mawr, pob sector
 Llwyfan: Cwmwl, Gweinyddion, Cyfrifiaduron Personol, Symudol, Llechi i gael mynediad at gymwysiadau rhwydwaith
 Disgrifiad: Gall datrysiad rheoli rhwydwaith Zyxel helpu busnesau i gynllunio a rheoli ar draws LAN a rhwydweithiau
  LAN diwifr i wella cynhyrchaeth a datrys unrhyw broblemau rhwydwaith. Mae’r cwmni yn cynnig
  amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer busnesau (rheolyddion rheoli rhwydwaith) a’r cartref (llwybryddion,
  switshis, storfa gwmwl bersonol). Pris wedi’i seilio ar y cynnyrch a ddewisir a’r gwasanaethau gofynnol.

Rheoli RhwYdwaith wi-Fi
Mae rheoli a monitro rhwydwaith yn ddefnydd ar system sy’n gyson yn monitro rhwydwaith
cyfrifiadurol ar gyfer cydrannau araf neu sy’n methu ac yn hysbysu’r gweinyddwr rhwydwaith pryd
a ble y mae problem yn codi.
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 CYNNYRCH: avG aNtiviRus Fersiwn am ddim

 Gwefan: http://www.avg.com/dk-en/homepage
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.avg.com/dk-en/homepage
 Tudalen Wybodaeth: http://www.avg.com/dk-en/homepage
 Tudalen Brisio: http://www.avg.com/dk-en/homepage
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer Windows 10, 8, 7 (cynhyrchion eraill ar gyfer Mac, apiau ar gyfer iOS, Android a Ffôn Windows)
 Disgrifiad: Nodweddion yn cynnwys gwrthfeirws, tarian gwrth-faleiswedd, gwrth-wreiddwedd, sganiwr e-bost,
  technoleg diogelu’r cwmwl a diogelwch rhwydweithio cymdeithasol. Mae’n difa ffeiliau sydd wedi’u dileu
  ac yn gwirio ffeiliau cyn rhoi caniatâd i chi eu lawrlwytho. Mae hefyd yn cynnwys gwrthfeirws rhad ac am
  ddim ar gyfer dyfeisiau Android. 

 CYNNYRCH: avast PROteCtiON Treial am ddim

 Gwefan: https://www.avast.com/en-gb/index
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.avast.com/en-gb/store
 Tudalen Wybodaeth: https://www.avast.com/en-gb/index
 Tudalen Brisio: https://www.avast.com/en-gb/store
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig eu maint
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer Windows 10, 8, 7, Mac, Gweinyddwyr
 Disgrifiad: Diogelu rhag firysau ac ysbïwedd a thrafodion ariannol. Caiff cronfa ddata bygythiadau ei diweddaru’n
  barhaus gyda’r diffiniadau diweddaraf mewn amser go iawn. Gall consol gweinyddol ar y we reoli’r ateb
  diogelwch ar gyfer rhwydweithiau o hyd at 200 o gyfrifiaduron personol. 

 CYNNYRCH: KasPeRsKY safestReaM Treial am ddim

 Gwefan: http://www.kaspersky.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.kaspersky.co.uk/safestream
 Tudalen Wybodaeth: http://www.kaspersky.co.uk/safestream
 Tudalen Brisio: http://www.kaspersky.co.uk/store
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle neu Gwmwl, Mac, Android, Ffonau clyfar, Llechi
 Disgrifiad: Ateb gwrth-faleiswedd ar lefel porth sy’n canfod y maleiswedd mwyaf peryglus ac eang (firysau, ymwelwyr 

diwahoddiad, mwydod a bygythiadau gweithredol eraill) ar gyflymder gwifren. Gall ganfod maleiswedd
  ym mhob math o draffig rhwydwaith (ar y we, post, P2P, IM, ac ati). Nodweddion diogelwch ychwanegol
  ar gyfer bancio a siopa ar-lein.

 CYNNYRCH: MaLWaReBYtes
 Gwefan: https://www.malwarebytes.com/education/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.malwarebytes.com/products/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.malwarebytes.com/education/
 Tudalen Brisio: https://www.malwarebytes.com/products/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle neu Gwmwl, Mac
 Disgrifiad: Canfod a chael gwared ar faleiswedd mewn amser go iawn. Atal gwefannau maleisus, chwilio am
  fygythiadau uwch, ac yn ymgorffori â chynhyrchion diogelwch presennol.

GwRth-Faleiswedd
Mae maleiswedd megis firysau, ymwelwyr diwahoddiad a mwydod a’r wybodaeth maent yn eu cynnwys,
i gyd yn beryglus i’ch systemau TG - yn dwyn eich eiddo deallusol, data ariannol neu restrau cwsmer. Y ddau
gam sylfaenol ar gyfer diogelu rhag maleiswedd yw meddalwedd gwrth-firws a wal dân. Yn gynyddol, mae atebion yn 
darparu rheolaeth drwy gonsolau gweinyddol ar y we sy’n sicrhau cysondeb mabwysiadu polisi ac uwchraddio meddalwedd.
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 CYNNYRCH: MCafee
 Gwefan: http://www.mcafee.com/uk/index.html
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.mcafee.com/uk/index.html
 Tudalen Wybodaeth: http://www.mcafee.com/uk/index.html
 Tudalen Brisio: http://www.mcafee.com/uk/index.html
 Cynulleidfa Darged: Aml-ddefnydd ar gyfer y cartref a busnes
 Llwyfan: Cwmwl, Cyfrifiaduron personol a Mac, iOS, Android
 Disgrifiad: Gwarchod byrddau gwaith, gliniaduron a gweinyddwyr rhag firysau a meddalwedd faleisus.
  Trwy ddiogelwch wal tân mae Mcaffe yn cyfyngu ar ymosodiadau posibl. Mae’n cyflwyno trosoledd data
  a chyfyngu ar fynediad heb awdurdod.

 CYNNYRCH: sOPHOs CeNtRaL Treial am ddim 
 Gwefan: https://www.sophos.com/en-us.aspx
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.sophos.com/en-us/lp/sophos-central/choose.aspx
 Tudalen Wybodaeth: https://www.sophos.com/en-us/search-results.aspx?search=API
 Tudalen Brisio: https://www.sophos.com/en-us/lp/sophos-central/choose.aspx
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a mentrau canol y farchnad
 Llwyfan: Cwmwl ar gyfer Mac a Chyfrifiaduron personol a Phorwyr
 Disgrifiad: Consol a reolir drwy gwmwl a rhyngwyneb rheoli sy’n rhoi golwg glir a rheolaeth o statws diogelwch.
  Mae’r polisi a chofnodi sy’n seiliedig ar y defnyddiwr yn eu dilyn er mwyn diogelu dyfeisiau ar draws
  systemau. Cysylltiad ar-lein yn darparu adroddiadau ar amrantiad, polisi a diweddariadau bygythiadau
  cyson, ac uwchraddio meddalwedd diogelwch.

 CYNNYRCH: sYMaNteC
 Gwefan: https://www.symantec.com/en/uk
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.symantec.com/en/uk/products
 Tudalen Wybodaeth: https://www.symantec.com/en/uk
 Tudalen Brisio: https://www.symantec.com/support-center/buying-programs
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Windows 10, 8 a Server 2012
 Disgrifiad: Diogelu rhag firysau, mwydod, ymwelwyr diwahoddiad, ysbïwedd, bots, bygythiadau dydd-sero a
  phecynnau gwraidd, gan ymgorffori wal dân ddwyffordd. Cyflwynir diweddariadau diogelwch a
  nodweddion newydd yn awtomatig yn y cefndir. Y gallu i ganfod a diogelu rhag ffeiliau niweidiol
  o ddyfeisiau storio USB.

GwRth-Faleiswedd
Mae maleiswedd megis firysau, ymwelwyr diwahoddiad a mwydod a’r wybodaeth maent yn eu cynnwys,
i gyd yn beryglus i’ch systemau TG - yn dwyn eich eiddo deallusol, data ariannol neu restrau cwsmer. Y ddau
gam sylfaenol ar gyfer diogelu rhag maleiswedd yw meddalwedd gwrth-firws a wal dân. Yn gynyddol, mae atebion yn 
darparu rheolaeth drwy gonsolau gweinyddol ar y we sy’n sicrhau cysondeb mabwysiadu polisi ac uwchraddio meddalwedd.
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 CYNNYRCH: aCRONis BaCK uP aND ReCOveRY Treialon am ddim

 Gwefan: http://www.acronis.com/en-gb/business/backup/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.acronis.com/en-gb/business/backup/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.acronis.com/en-gb/business/backup/
 Tudalen Brisio: http://www.acronis.com/en-gb/business/backup/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, Gweinyddwyr, Peiriannau rhithwir
 Disgrifiad: Diogelu unrhyw ddata mewn unrhyw amgylchedd - o fusnes bach i sefydliad mawr a chymhleth.
  Gallwch ddewis wneud copi wrth gefn a chopi wrth gefn uwch yn dibynnu ar ofynion eich busnes. 

 CYNNYRCH: aMaZON s3 GLaCieR 
 Gwefan: https://aws.amazon.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://aws.amazon.com/glacier/details/
 Tudalen Wybodaeth: https://aws.amazon.com/glacier/developer-resources/
 Tudalen Brisio: https://aws.amazon.com/glacier/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, busnesau byd-eang
 Llwyfan: Cyfleuster wrth gefn drwy gwmwl, drwy borydd - gydag apiau gweinyddwr dewisol
 Disgrifiad: Trosglwyddo ffeiliau gyda SSL (haen socedi diogel) yn ddiogel, darparu opsiynau creu copi wrth gefn
  wedi’u trefnu ac opsiynau parhaus. Mae’n cynnig copïo wrth gefn ac archifo hirdymor, mae storio yn
  rhatach, ond mae adfer gweithrediadau yn cymryd mwy o amser (4 awr fel arfer). 

 CYNNYRCH: CaRBONite Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.carbonite.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.carbonite.com/en/cloud-backup/business/features/
 Tudalen Wybodaeth: https://support.carbonite.com/
 Tudalen Brisio: https://www.carbonite.com/en/cloud-backup/business/buy/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan:  Cyfleuster wrth gefn drwy gwmwl ar gyfer cyfrifiaduron personol a Mac, Gweinyddwyr
 Disgrifiad: Trosglwyddo ffeiliau gyda SSL (haen socedi diogel) yn ddiogel a chynnig opsiynau creu copïau wrth gefn 

wedi’u trefnu, opsiynau parhaus, opsiynau creu cronfa ddata wrth gefn ac opsiynau creu e-bost wrth gefn. 

 CYNNYRCH: iCLOuD
 Gwefan: http://www.apple.com/uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.icloud.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.apple.com/uk/ 
 Tudalen Brisio: http://www.apple.com/uk/
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang 
 Llwyfan: Cyfleuster wrth gefn drwy gwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron personol a Mac, iPad, iPhone, iPod
 Disgrifiad: Trosglwyddo ffeiliau gyda SSL (haen socedi diogel) yn ddiogel a chynnig opsiynau creu copïau wrth gefn 

wedi’u trefnu ac opsiynau creu copi wrth gefn parhaus.

data wRth GeFN
Er y gellir defnyddio’r rhan fwyaf o offer rhannu ffeiliau drwy gwmwl i greu data personol unigolyn wrth
gefn, mae nifer o ddarparwyr cwmwl hefyd yn cynnig gwasanaethau penodol ar gyfer gwneud copïau wrth
gefn o ddata sefydliad cyfan i’w ddefnyddio mewn sefyllfa adfer ar ôl trychineb, neu ar ôl achos o firws cyfrifiadurol.
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 CYNNYRCH: LiveDRive Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.livedrive.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.livedrive.com/ForBusiness
 Tudalen Wybodaeth: http://www.livedrive.com/ 
 Tudalen Brisio: http://www.livedrive.com/ForBusiness/Packages
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Cyfleuster wrth gefn drwy gwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron personol a Mac, Gweinyddwyr
 Disgrifiad: Trosglwyddo ffeiliau gyda SSL (haen socedi diogel) yn ddiogel ynghyd ag opsiynau creu copi wrth gefn 

wedi’u trefnu ac opsiynau creu copi wrth gefn parhaus.

 CYNNYRCH: NORtON ONLiNe BaCKuP  
 Gwefan: http://uk.norton.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://uk.norton.com/online-backup
 Tudalen Wybodaeth: http://uk.norton.com/online-backup 
 Tudalen Brisio: http://uk.norton.com/online-backup
 Cynulleidfa Darged: Unigolion, busnesau bach, mentrau byd-eang
 Llwyfan: Cyfleuster wrth gefn drwy gwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron personol a Mac, Gweinyddwyr
 Disgrifiad: Trosglwyddo ffeiliau gyda SSL (haen socedi diogel) yn ddiogel ac opsiynau creu copi wrth gefn wedi’u trefnu.

 CYNNYRCH: sYMaNteC BaCK uP eXeC Treial 60 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.veritas.com/en/uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.veritas.com/en/uk/product/backup-and-recovery/backup-exec
 Tudalen Wybodaeth: https://www.veritas.com/en/uk/product/backup-and-recovery/backup-exec 
 Tudalen Brisio: https://www.veritas.com/en/uk/product/backup-and-recovery/backup-exec
 Cynulleidfa Darged: Busnesau maint bach, canolig a mawr
 Llwyfan:  Opsiynau ar y safle a thrwy Gwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron personol a Mac, Gweinyddwyr, Peiriannau rhithwir
 Disgrifiad: Adfer peiriannau rhithwir, gweinyddwyr, cymwysiadau, cronfeydd data, ffeiliau a ffolderi neu wrthrychau 

gronynnog mewn eiliadau. Mae dangosfyrddau deallus a dewiniaid sythweledol yn golygu y gallwch weld 
yn glir er mwyn olrhain, monitro a rheoli pob gweithgaredd gwneud copi wrth gefn ac adfer.

data wRth GeFN
Er y gellir defnyddio’r rhan fwyaf o offer rhannu ffeiliau drwy gwmwl i greu data personol unigolyn wrth
gefn, mae nifer o ddarparwyr cwmwl hefyd yn cynnig gwasanaethau penodol ar gyfer gwneud copïau wrth
gefn o ddata sefydliad cyfan i’w ddefnyddio mewn sefyllfa adfer ar ôl trychineb, neu ar ôl achos o firws cyfrifiadurol.

Yr undeb ewropeaidd yn pasio cyfreithiau Rheoliadau diogelu data cyffredinol (GdPR) sy’n ei
gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau ddiwygio eu polisïau preifatrwydd data yn sylweddol erbyn 2018
Bydd y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), pan fyddant yn gyfraith yn 2018, yn rhoi mwy o reolaeth i bobl 
dros eu gwybodaeth bersonol gan ddisodli Deddf Diogelu Data hen ffasiwn y Deyrnas Unedig, a ddrafftiwyd yn y 
1990au. Mae’r Rheoliadau newydd yn newid y cysyniad o ddata personol, ehangu ei ddiffiniad i gynnwys cyfeiriadau
IP a dynodwyr ar-lein pobl, yn ogystal â gorfodi cwmnïau i gael caniatâd penodol pobl er mwyn defnyddio eu data.
Y nod yw gwneud hi’n haws i ddinasyddion ddarganfod pa ddata sydd gan gwmnïau amdanynt, a rhoi mwy o 
fanylion am sut caiff eu data ei drin a’i ddefnyddio. Bydd hawl gan bobl hefyd i fudo eu holl ddata o un cwmni i un 
arall, ac i gael gwybod pan fydd eu data wedi cael ei hacio, yn ogystal â’r hawl i gael eu hanghofio. Golyga hyn bod 
rhaid i gwmnïau ddileu data personol pobl pan ofynnir iddynt wneud hynny. Mae’r rheoliadau newydd yn cynrychioli 
newidiadau dramatig i’r ffordd mae busnesau’n trin data, ac os byddant yn methu â gofalu am wybodaeth o’r fath, gall 
y canlyniadau fod yn llym. Bydd unrhyw gwmni sy’n peryglu data yn wynebu dirwy o hyd at €20 miliwn neu bedwar y 
cant o’u trosiant blynyddol byd-eang, o gymharu ag uchafswm y gosb bresennol o £500,000. Mae rhai o’r newidiadau 
sy’n ofynnol i gwmnïau eu gweithredu yn cynnwys polisïau preifatrwydd cryfach yn sgil y diffiniad newydd o ddata 
personol, mesurau diogelwch mwy cadarn ac, mewn rhai achosion, asesiadau effaith diogelu data. I rai busnesau, 
bydd rhaid penodi swyddog diogelu data hefyd. Bydd rhaid i bob cwmni hefyd gadw cofnodion o’u gweithgareddau 
prosesu data. Os bydd y cwmni yn peryglu data, rhaid bod prosesau ar waith i sicrhau y gellir rhoi gwybod i gorff 
gwarchod diogelu data’r Deyrnas Unedig, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), o fewn 72 awr. Rhaid iddynt 
hefyd ddiweddaru eu hysbysiadau preifatrwydd fel eu bod yn gryno, tryloyw ac yn hawdd eu deall.
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 CYNNYRCH: aiRWatCH Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.air-watch.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.air-watch.com/#solutions
 Tudalen Wybodaeth: http://www.air-watch.com/#resources 
 Tudalen Brisio: http://www.air-watch.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: O 10 dyfais i filoedd lawer
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Android, iOS, Blackberry, Mac, Symbian, Windows
 Disgrifiad: Mae un consol rheoli yn cynnig gwelededd ar bob dyfais gorfforaethol, gweithiwr ac a rennir sydd wedi 

cofrestru, waeth beth yw’r llwyfan neu’r math o ddyfais. Mae’r proffiliau yn caniatáu i chi ddiffinio 
gosodiadau, polisïau a chyfyngiadau menter ar gyfer dyfeisiau heb ofyn am ryngweithiad y defnyddiwr. 
Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: eXCitOR MOBiCONtROL 
 Gwefan: https://www.excitor.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.excitor.com/solutions
 Tudalen Wybodaeth: https://resources.excitor.com/ 
 Tudalen Brisio: https://www.excitor.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau o bob math
 Llwyfan: Consol rheoli ar gwmwl gwe, iOS, Android, Windows 8
 Disgrifiad: Rheoli dyfais a chymhwysiad symudol gan gynnwys olrhain asedau, dadansoddeg, clo anghysbell a dileu;
  rheoli cynnwys; cofrestru/ymddeol dyfais; porth hunanwasanaeth gweithiwr. Tanysgrifiad trwy ailwerthwyr.

 CYNNYRCH: f-seCuRe MOBiLe seCuRitY Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.f-secure.com/en_GB/welcome
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.f-secure.com/en_GB/web/business_gb/products
 Tudalen Wybodaeth: https://www.f-secure.com/en_GB/web/partners_gb/home 
 Tudalen Brisio: https://www.f-secure.com/en_GB/web/business_gb/partners/locator
 Cynulleidfa Darged: Datrysiadau cartref ac i bob maint busnes
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Android, Symbian
 Disgrifiad: Monitro a rheoli diogelwch canolog ar gyfer gweinyddwyr TG trwy borth y we. Os yw ffôn yn cael ei golli 

neu’n cael ei ddwyn, gall gweinyddwyr ei gloi neu’i ddileu o’r porth. Mae safleoedd niweidiol sydd wedi’u 
cynllunio i ledaenu maleiswedd neu i ddwyn hunaniaeth ar-lein yn cael eu rhwystro yn awtomatig wrth 
bori. Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: MiCROsOft MDM (MOBiLe DeviCe MaNaGeMeNt) 
 Gwefan: https://www.microsoft.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.microsoft.com/en-gb/cloud-platform/enterprise-mobility
 Tudalen Wybodaeth: https://www.microsoft.com/en-gb/cloud-platform/enterprise-mobility-resources 
 Tudalen Brisio: https://www.microsoft.com/en-gb/cloud-platform/enterprise-mobility-pricing
 Cynulleidfa Darged: Sefydliadau bach, canolig neu fwy sy’n pryderu am sensitifrwydd a diogelwch data
 Llwyfan: Datrysiadau Cwmwl neu Weinydd
 Disgrifiad: Mae datrysiadau Microsoft mobile application management (MAM) a mobile device management (MDM)
  yn helpu i gadw gwybodaeth gorfforaethol yn ddiogel. Mae MDM yn isafu ar y cymhlethdod hwn trwy
  gynnig galluoedd rheoli ar y safle ac yn y cwmwl, y cyfan o un consol. Rhan annatod o becyn Office 365
  for Business.

Rheoli dYFais sYMudol 
Wrth i dwf BYOD gynyddu o fewn busnesau o bob maint, daw’r angen i ddiogelu llechi a ffonau
clyfar yn hyd yn oed yn bwysicach. Mae meddalwedd Rheoli Dyfais Symudol (MDM) yn rhoi’r gallu i chi
reoli ystod y dyfeisiau a ddefnyddir. Mae’n gwneud hyn trwy orfodi a monitro polisi diogelwch, rhwystro
mynediad o unrhyw ddyfais nad yw’n cydymffurfio, amgryptio ffeiliau sensitif, ac yn caniatáu i chi ddileu data
o bell o ddyfeisiau coll neu sydd wedi’u dwyn.
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 CYNNYRCH: MOBiCONtROL Treial 30 diwrnod am ddim 
 Gwefan: http://www.soti.net
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.soti.net/products/mobicontrol/overview/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.soti.net/services/ 
 Tudalen Brisio: http://www.soti.net/products/mobicontrol/overview/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i fentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer iOS, Android, Windows
 Disgrifiad: Mae’n galluogi i fusnesau reoli, cefnogi, diogelu ac olrhain dyfeisiau symudol corfforaethol a gweithwyr
  yn ganolog, waeth beth yw’r math o ddyfais, llwyfan symudol a lleoliad. Gellir monitro statws, diogelwch
  a chyflwr yr holl asedau symudol. Tanysgrifiad misol.

 CYNNYRCH: MOBiLe DeviCe MaNaGeR PLus Rhifyn am ddim ar gael

 Gwefan: https://www.manageengine.com/mobile-device-management/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.manageengine.com/mobile-device-management/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.manageengine.com/mobile-device-management/support.html 
 Tudalen Brisio: https://www.manageengine.com/mobile-device-management/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i fentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer iOS, Android, Windows
 Disgrifiad: Mae’n caniatáu hunangofrestriad ar gyfer dyfeisiau symudol ar gyfer eu defnyddio o fewn y busnes i isafu
  ar amser sefydlu a gostwng costau cefnogaeth. Mae’n ffurfweddu dyfeisiau yn awtomatig, yn lleoli apiau,
  ac, os oes angen, yn dileu data - naill ai’r holl ddata neu ddata corfforaethol yn unig - wedi’i seilio ar statws 

gweithwyr. Mae Mobile Device Manager ar gael fel rhifyn am ddim a all rheoli hyd at 25 o ddyfeisiau 
symudol ar eich rhwydwaith.

 CYNNYRCH: MOBiLeiRON 
 Gwefan: https://www.mobileiron.com/en/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.mobileiron.com/en/solutions/enterprise-mobile-management-emm
 Tudalen Wybodaeth: https://www.mobileiron.com/en/resources 
 Tudalen Brisio: https://www.mobileiron.com/en/products/pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach i fentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer iOS, Android, Windows
 Disgrifiad: Mae’n cyfuno rheolaeth dyfais symudol draddodiadol gyda galluoedd ap. Mae gweinyddwr yn rheoli
  dyfeisiau o gonsol canolog ar y we, yn ffurfweddu dyfeisiau, yn gosod polisïau ar gyfer amgryptiad a
  rhewi, gorfodi cyfrineiriau ac yn cloi ac yn dileu dyfeisiau o bell. Mae’r llwyfan hefyd yn cefnogi rheoli 

rhestr eiddo apiau ac yn darparu amddiffyniad rhag apiau twyllodrus. Opsiynau wedi’u seilio ar nifer y 
defnyddwyr, nifer y dyfeisiau a phecynnau Arian, Aur a Platinwm yn cynnig lefelau cynyddol o gyfleuster.

Rheoli dYFais sYMudol 
Wrth i dwf BYOD gynyddu o fewn busnesau o bob maint, daw’r angen i ddiogelu llechi a ffonau
clyfar yn hyd yn oed yn bwysicach. Mae meddalwedd Rheoli Dyfais Symudol (MDM) yn rhoi’r gallu i chi
reoli ystod y dyfeisiau a ddefnyddir. Mae’n gwneud hyn trwy orfodi a monitro polisi diogelwch, rhwystro
mynediad o unrhyw ddyfais nad yw’n cydymffurfio, amgryptio ffeiliau sensitif, ac yn caniatáu i chi ddileu data
o bell o ddyfeisiau coll neu sydd wedi’u dwyn.
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 CYNNYRCH: assettRaCK Demo ar gael

 Gwefan: http://www.amitracks.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.amitracks.com/solutions
 Tudalen Wybodaeth: https://assetmgi.zendesk.com/hc/en-us/articles/209527366-Install-AssetTrack-Web-API 
 Tudalen Brisio: http://www.amitracks.com/solutions/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau canolig a mawr
 Llwyfan:  Opsiynau ar y safle a Chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol
 Disgrifiad: Cofrestru ac archwilio asedau. Mae’n cynnig PDA llaw gyda meddalwedd wedi’u rhag-lwytho i chi eich
  gosod eich hunain, gwasanaeth pwrpasol, neu system safonol. Gellir mewnfudo ac allforio data o raglenni 

meddalwedd eraill.

 CYNNYRCH: autO DesK fusiON CONNeCt Demo ar gael 
 Gwefan: http://autodeskfusionconnect.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://autodeskfusionconnect.com/iot-solutions/
 Tudalen Wybodaeth: http://autodeskfusionconnect.com/ 
 Tudalen Brisio: http://autodeskfusionconnect.com/iot-pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Gwasanaeth cwmwl sy’n cysylltu, yn dadansoddi ac yn rheoli cynnyrch o bell. Mae’n cynnwys modelu a 

dadansoddeg cynnyrch, rheoli dyfais a data, llif gwaith gwasanaeth ac integreiddiad PLM, adrodd wrth
  fynd a pheiriant mewnwelediad. Opsiynau prisiau Cychwynnol, Uwch a Menter ar gael.

 CYNNYRCH: eXPRess sOftWaRe MaNaGeR
 Gwefan: https://www.cherwell.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.cherwell.com/products/it-asset-management
 Tudalen Wybodaeth: https://www.cherwell.com/ 
 Tudalen Brisio: https://csm.cherwell.com/request-price-quote-for-cherwell-asset-management
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Mae’n integreiddio’r holl ddata sy’n gysylltiedig â’ch rhestr eiddo caledwedd a meddalwedd, defnydd, hawliau
  a phryniannau, gan helpu i olrhain a rheoli’n llyfn eich asedau TG o’ch pryniant hyd at ymddeoliad.

 CYNNYRCH: it asset MaNaGeMeNt sOftWaRe Treial 14 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.samanage.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.samanage.com/products/it-asset-management/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.samanage.com/api/ 
 Tudalen Brisio: https://www.samanage.com/pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiadur Personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Integreiddiad ar reoli gwasanaeth a rheoli asedau. Mae’n helpu busnesau i reoli caledwedd a
  meddalwedd, trefnu a rheoli trwyddedau a chytundebau - mae’n adnabod risgiau a materion
  cydymffurfiad ac yn galluogi ichi weithredu Desg Gwasanaeth TG.

Rheoli asedau 
Defnyddir meddalwedd rheoli asedau i asesu a rheoli eich asedau busnes ac asedau TG yn ffisegol,
gan gynnwys trwyddedau meddalwedd. Mae’n rheoli rhestrau, cofnodion cynnal a chadw, gwerth dibrisio
a’r amserlen ar gyfer amnewid. Gellir gosod y feddalwedd i sbarduno rhybuddion ar gyfer unrhyw un o’r
digwyddiadau hyn, fel bod gennych welededd o’r cylchoedd atgyweirio ac adnewyddu.
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 CYNNYRCH: PROaCtive asset MaNaGeMeNt  Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.accuware.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.accuware.com/products/remote-device-tracking/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.accuware.com/support/ 
 Tudalen Brisio: https://www.accuware.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint 
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiadur Personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: System fodiwlaidd gyda sgriniau a thempledi y gellir eu haddasu a modiwlau y gellir eu hychwanegu
  wrth i chi esblygu. Mae’r system yn integreiddio yn llyfn gyda QuickBooks. 

 CYNNYRCH: sHaReNet asset MaNaGeR Demo ar gael

 Gwefan: https://novosolutions.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://novosolutions.com/sharenet/asset-management-software/
 Tudalen Wybodaeth: https://novosolutions.com/ 
 Tudalen Brisio: https://novosolutions.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau micro, bach a chanolig, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y Cwmwl ar gyfer Cyfrifiadur Personol a Mac, iPad, iPhone, Android
 Disgrifiad: Cymhwysiad y we a symudol ar gyfer olrhain a monitro eich asedau corfforaethol. Yn addas ar gyfer
  un safle neu leoliadau lluosog, mae hefyd yn galluogi olrhain symudol o bell.

Rheoli asedau 
Defnyddir meddalwedd rheoli asedau i asesu a rheoli eich asedau busnes ac asedau TG yn ffisegol,
gan gynnwys trwyddedau meddalwedd. Mae’n rheoli rhestrau, cofnodion cynnal a chadw, gwerth dibrisio
a’r amserlen ar gyfer amnewid. Gellir gosod y feddalwedd i sbarduno rhybuddion ar gyfer unrhyw un o’r
digwyddiadau hyn, fel bod gennych welededd o’r cylchoedd atgyweirio ac adnewyddu.
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 CYNNYRCH: ePiCOR Demo am ddim

 Gwefan: http://www.epicor.com/uk/#
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.epicor.com/uk/# 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.epicor.com/uk/# 
 Tudalen Brisio: http://www.epicor.com/uk/# 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach, cwmnïau canolig i fawr yn y DU ac yn rhyngwladol
 Llwyfan: Cwmwl, wedi’i westeia ar isadeiledd TG ar y safle, gweinydd MS SQL
 Disgrifiad: Mae Epicor yn darparu meddalwedd systemau MRP sydd wedi’i gynllunio o amgylch anghenion cwsmeriaid
  mewn diwydiannau cynhyrchu, dosbarthu, gwerthiant a gwasanaethu. Mae’r meddalwedd yn darparu
  mynediad amser go iawn at wybodaeth busnes manwl cywir ar gyfer tracio, amserlennu a chynllunio
  adnoddau, yn ogystal â chefnogaeth ar gyfer gweithrediadau cynhyrchu main. Pris ar gais ar gyfer
  cynhaliaeth, cefnogaeth a modiwlau meddalwedd.

 CYNNYRCH: eXeL COMPuteR sYsteMs - efaCs Demo am ddim

 Gwefan: http://www.exel.co.uk/home
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.exel.co.uk/Products/EFACS-E8
 Tudalen Wybodaeth: http://www.exel.co.uk/home
 Tudalen Brisio: http://www.exel.co.uk/home 
 Cynulleidfa Darged: Cwmnïau bach, canolig a mawr ar draws y byd
 Llwyfan: Gweithredu ar wahanol gyfuniadau o galedwedd gweinydd a systemau gweithredu
 Disgrifiad: Datrysiad busnes MRP di-lwyfan yw EFACS E/8 sy’n cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o gwmnïau 

gweithgynhyrchu ar draws y byd. Mae’r cynnyrch hwn yn ymgorffori amrywiaeth eang o fodiwlau gan 
gynnwys rheoli cynnyrch, cynhyrchu, cynllunio cynhyrchiad, MRP, caffaeliad a stocrestr. Mae yna

  gyfleusterau ar gyfer cwmnïau sy’n cynhyrchu cydrannau, cydosodiadau neu is-gydosodiadau yn ôl
  archebion (Gwneud a Pheiriannu yn ôl yr Archeb). Mae’r cytundebau ar gyfer ymgynghoriad, hyfforddiant, 

cynaliadwyedd modiwlau meddalwedd a rhaglenni penodol.

 CYNNYRCH: ifs Demo am ddim

 Gwefan: http://www.ifsworld.com/uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.ifsworld.com/uk/industries/industrial-manufacturing/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.ifsworld.com/uk/ 
 Tudalen Brisio: http://www.ifsworld.com/uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr, pob math o weithgynhyrchiad, cwmnïau rhyngwladol
 Llwyfan:  Isadeiledd TG ar y safle, SaaS, Cwmwl
 Disgrifiad: Mae IFS yn darparu datrysiadau meddalwedd ar gyfer cynhyrchedd sy’n cael ei yrru gan archebion,
  gan gynnwys Cynhyrchu yn ôl yr Archeb (MTO), Peiriannu yn ôl yr Archeb (ETO) a Ffurfweddu yn ôl yr
  Archeb (CTO), yn ogystal â chynhyrchu modd cymysg. Defnyddir meddalwedd IFS ym mhob diwydiant,
  gan gynnwys awyrofod, amddiffyn, technoleg, moduro, bwyd a diod ac ati. Ceir cytundebau ar gyfer
  meddalwedd (modiwlau), cefnogaeth, cynaliadwyedd ac ymgynghoriad. Opsiynau llogi ar gael.

 CYNNYRCH: jOBsCOPe
 Gwefan: http://www.jobscope.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.jobscope.com/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.jobscope.com/ 
 Tudalen Brisio: http://www.jobscope.com/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr, yn y DU a byd-eang
 Llwyfan:  Llwyfan meddalwedd cynhyrchu Microsoft SQL, opsiynau lleoli Cwmwl (wedi’i westeia), IBM AS400
 Disgrifiad: Mae meddalwedd gweithgynhyrchu Jobscope wedi’i ffocysu ar Gynhyrchu yn ôl yr Archeb (MTO), Peiriannu
  yn ôl yr Archeb (ETO) neu system Siop Gwaith, ac yn darparu datrysiad meddalwedd integredig syn galluogi 

cwmnïau gweithgynhyrchu i gydweithio yn fewnol ac yn allanol. Mae’r cynnyrch yn cynnwys amcangyfrifo, 
amserlennu MTO, olrhain archeb a nodwedd adrodd. Pris ar gais yn seiliedig ar y meddalwedd a gyflenwir.

cYNlluNio aNGheNioN deuNYddiau (MRP)
Mae Cynllunio Anghenion Deunyddiau (MRP) yn system rheoli cynhyrchiad, cynllunio, amserlennu
a stocrestr, a ddefnyddir i reoli prosesau cynhyrchu. Proses yw Cynhyrchu yn ôl Archeb (MTO) lle mae
archeb gwerthiant yn sbarduno archeb cynhyrchiad. Er enghraifft, bydd y broses cynhyrchiad ond yn
cychwyn ar ôl derbyn yr archeb gwerthiant oddi wrth y cwsmer.
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 CYNNYRCH: MRP sYsteMs
 Gwefan: http://www.mrpsystems.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.mrpsystems.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.mrpsystems.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.mrpsystems.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, cwmniau mawr, yn y DU gan amlaf
 Llwyfan: Cronfa ddata D3 wedi’i chefnogi gan weinydd Windows neu Linux
 Disgrifiad: Mae’r cynnyrch systemau MRP yn cynnig datrysiadau blaen i’r cefn er mwyn ymdrin â phob maes busnes,
  o ddyfynbrisiau gwerthiannau i brosesu archeb i weithgynhyrchu i archebu, anfonebu ac anfon. Mae’r holl 

agweddau o weithgynhyrchu a dosbarthu yn cael eu hintegreiddio yn llawn ac mae popeth mewn amser
  go iawn. Pris ar gais yn seiliedig ar fodiwlau’r cytundeb.

 CYNNYRCH: saGe 200 Demo am ddim

 Gwefan: https://www.sage.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.sage.co.uk/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.sage.co.uk/ 
 Tudalen Brisio: https://www.sage.co.uk/ 
 Cynulleidfa Darged: Busnesau canolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Gweinydd MS SQL, ar y Cwmwl (SaaS), Linux, Windows
 Disgrifiad: Datrysiad meddalwedd rheoli busnes yw SAGE 200 sy’n rheoli archebion cwsmeriaid trwy’r gylchred 

weithgynhyrchu gyfan, gan gynnwys amcangyfrifo, BOM, amserlennu a chynllunio ac adrodd ar lawr
  y siop. Seilir y pris ar y nifer o ddefnyddwyr. Mae cynlluniau ariannol ar gael.

 CYNNYRCH: uNitY MRP sOftWaRe sOLutiONs Demo am ddim

 Gwefan: https://www.sanderson.com
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.sanderson.com/Products
 Tudalen Wybodaeth: https://www.sanderson.com 
 Tudalen Brisio: https://www.sanderson.com
 Cynulleidfa Darged: Gweithgynhyrchu, cyfanwerthu, logisteg a chyflawniad trydydd parti
 Llwyfan: Isadeiledd TG mewnol, Cwmwl fel Meddalwedd yn ôl y Gwasanaeth (SaaS)
 Disgrifiad: Mae Unity yn cynnwys yr holl offer system MRP sydd angen ar fusnes er mwyn gwella prosesau mewnol,
  rheoli’r gadwyn gyflenwi a darparu gwasanaeth dibynadwy i gwsmeriaid. Mae’r cynnyrch yn gwbl
  graddadwy a hyblyg, a gellir ychwanegu neu dynnu swyddogaethau yn ôl gofynion y busnes.
  Cytundebau ar gyfer meddalwedd (modiwlau), cefnogaeth a chynhaliaeth.

cYNlluNio aNGheNioN deuNYddiau (MRP)
Mae Cynllunio Anghenion Deunyddiau (MRP) yn system rheoli cynhyrchiad, cynllunio, amserlennu
a stocrestr, a ddefnyddir i reoli prosesau cynhyrchu. Proses yw Cynhyrchu yn ôl Archeb (MTO) lle mae
archeb gwerthiant yn sbarduno archeb cynhyrchiad. Er enghraifft, bydd y broses cynhyrchiad ond yn
cychwyn ar ôl derbyn yr archeb gwerthiant oddi wrth y cwsmer.



64

 Rheolaeth

 CYNNYRCH: ifs WORLD Canllawiau PDF ar-lein

 Gwefan: http://www.ifsworld.com/uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.ifsworld.com/uk/solutions/enterprise-resource-planning/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.ifsworld.com/uk/solutions/enterprise-resource-planning/ 
 Tudalen Brisio: http://www.ifsworld.com/uk/solutions/enterprise-resource-planning/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Ar y safle gydag opsiynau o bell ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, gweinyddion, Cwmwl, dyfeisiau symudol
 Disgrifiad: Mae IFS yn datblygu ac yn cyflawni meddalwedd ystwyth ar gyfer cymwysiadau ERP ym mhob
  amgylchedd gweithgynhyrchu gan gynnwys y rheiny sydd â gofynion olrhain critigol megis bwyd a diod, 

awyrofod ac amddiffyn.

 CYNNYRCH: MiCROsOft DYNaMiCs Treial am ddim

 Gwefan: https://www.microsoft.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/erp.aspx
 Tudalen Wybodaeth: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff818516(v=vs.85).aspx 
 Tudalen Brisio: https://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/erp.aspx
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a gweinyddion
 Disgrifiad: Darparu datrysiadau ERP ar gyfer gweithrediadau gweithgynhyrchu, rheolaeth ariannol, adrodd
  a deallusrwydd busnes, rheoli cadwyn gyflenwi, gwerthiant, gwasanaeth a rheoli prosiectau.
  Yn cynnig integreiddiad agos gyda cynhyrchion Microsoft eraill. 

 CYNNYRCH: Netsuite Taith cynnyrch am ddim

 Gwefan: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/home.shtml
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/products/netsuite/erp.shtml
 Tudalen Wybodaeth: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/products/netsuite/erp.shtml 
 Tudalen Brisio: http://www.netsuite.co.uk/portal/uk/home.shtml
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan:  Ar y Cwmwl ar gyfer cyfrifiadur personol (PC) a Mac, porwyr gwe
 Disgrifiad: Rheolaeth ariannol, adrodd a deallusrwydd busnes, rheoli cadwyn gyflenwi, gwerthiant, gwasanaeth, rheoli 

prosiectau, ERP ar gyfer gweithgynhyrchu. Nifer fawr o ychwanegiadau trydydd parti ac estyniadau ar gael.

 CYNNYRCH: saGe eRP
 Gwefan: http://www.sage.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.sage.co.uk/software-and-services/business-management-solutions
 Tudalen Wybodaeth: http://www.sage.co.uk/software-and-services/business-management-solutions 
 Tudalen Brisio: http://www.sage.co.uk/software-and-services/business-management-solutions
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a gweinyddion
 Disgrifiad: Darparu rheolaeth ariannol, dosbarthu a rheoli cadwyn gyflenwi, adrodd a deallusrwydd busnes,
  rheolaeth stocrestr, rheoli prosiectau a phrisio gwaith.

cYNlluNio adNoddau MeNteR (eRP) 
Yn aml, defnyddir systemau Cynllunio Adnoddau Menter gan fusnesau sy’n tyfu a busnesau
mawr er mwyn olrhain pob agwedd o ddatblygiad cynnyrch, marchnata, gweithgarwch gwerthiant,
prosesu archeb, cludiant a thalu. Yn syml, fersiynau llai o ddatrysiadau mentrau mwy o faint yw rhai
cynhyrchion ERP ar gyfer busnesau bach a chanolig.
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 CYNNYRCH: saP BusiNess aLL-iN-ONe
 Gwefan: http://go.sap.com/uk/index.html
 Tudalen y Cynnyrch: http://go.sap.com/uk/solution/sme-business-software.html
 Tudalen Wybodaeth: http://go.sap.com/uk/product/technology-platform/api-management.html 
 Tudalen Brisio: http://go.sap.com/uk/solution/sme-business-software.html
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a gweinyddion, gweinyddion Linux 
 Disgrifiad: Darparu rheolaeth ariannol, adrodd a deallusrwydd busnes, rheoli cadwyn gyflenwi, gwerthiant,
  gwasanaeth a rheoli prosiectau. Yn cynnig integreiddiad agos gyda modiwlau SAP eraill.

 CYNNYRCH: sYsPRO Trosolwg fideo SAAS, IAAS, POA

 Gwefan: https://www.syspro.com/eu/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.syspro.com/eu/product/overview/
 Tudalen Wybodaeth: https://www.syspro.com/eu/product/overview/ 
 Tudalen Brisio: https://www.syspro.com/eu/product/erp-cost-considerations/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan:  Ar y safle gydag opsiynau mynediad o bell ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, gweinyddion, Cwmwl,
  dyfeisiau symudol
 Disgrifiad: Mae datrysiad ERP Syspro, a werthir mewn modiwlau, yn ymdrin â phob agwedd o weithrediadau 

gweithgynhyrchu, rheolaeth ariannol, dosbarthu, cynllunio a llifau gwaith awtomataidd, gyda galluoedd 
adrodd cynhwysfawr. Mae opsiynau addasedig ar gael.

 CYNNYRCH: taLLY eRP 9
 Gwefan: http://www.tallysolutions.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.tallysolutions.com/products/tallyerp9/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.tallysolutions.com/products/tallyerp9/ 
 Tudalen Brisio: http://www.tallysolutions.com/products/tallyerp9/tallyerp9-newpricelist
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Ar y safle gydag opsiynau mynediad o bell ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, gweinyddion, Cwmwl, Linux
 Disgrifiad: Yn darparu gweithgynhyrchu, rheolaeth ariannol, adrodd a deallusrwydd busnes, rheolaeth stocrestr, 

diogelwch ac adrodd ar werthiannau.

cYNlluNio adNoddau MeNteR (eRP) 
Yn aml, defnyddir systemau Cynllunio Adnoddau Menter gan fusnesau sy’n tyfu a busnesau
mawr er mwyn olrhain pob agwedd o ddatblygiad cynnyrch, marchnata, gweithgarwch gwerthiant,
prosesu archeb, cludiant a thalu. Yn syml, fersiynau llai o ddatrysiadau mentrau mwy o faint yw rhai
cynhyrchion ERP ar gyfer busnesau bach a chanolig.
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 CYNNYRCH: DiPs 
 Gwefan: http://www.dips.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.dips.co.uk/products/products.htm 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.dips.co.uk/
 Tudalen Brisio: http://www.dips.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach (Min Dips), mentrau canolig a mawr
 Llwyfan:  Isadeiledd TG mewnol, ar y we
 Disgrifiad: Gall yr ystod o feddalwedd fodelu pob gweithrediad - dadansoddiad cadwyn gyflenwi, lleoliad depo,
  amserlennu fflyd strategol a chynllunio llwybr dyddiol - gweithredu mewn fframwaith Windows sylfaenol
  er mwyn integreiddio’r holl fodiwlau. Mae’r meddalwedd yn optimeiddio amserlenni trosglwyddiadau ar
  gyfer archebion gan ddefnyddio rhwydwaith y depo a’r cerbydau sydd ar gael, ac mae yna ddadansoddiad 

optimeiddio i adolygu gweithrediad dosbarthu cerbydau dros gyfnod o amser. Opsiynau prynu a llogi.

 CYNNYRCH: LeaN LOGistiCs
 Gwefan: www.leanlogistics.com
 Tudalen y Cynnyrch: www.leanlogistics.com
 Tudalen Wybodaeth: www.leanlogistics.com/apps.html
 Tudalen Brisio: www.leanlogistics.com
 Cynulleidfa Darged: Mentrau canolig a mawr mewn ystod eang o sectorau
 Llwyfan: SaaS, rhwydwaith trafnidiaeth Lean Logistics
 Disgrifiad: Mae system trafnidiaeth Lean Logistics yn darparu cynllunio trafnidiaeth lawn, amserlennu, setliad
  a chaffael, yn ogystal â gwelededd a deallusrwydd busnes. Fel arloeswyr technoleg TMS yn seiliedig ar
  SAAS, mae Lean Logistics yn sicrhau graddadwyedd cadwyn gyflenwi trwy ei rhwydwaith o gludwyr ac
  anfonwyr. Pris wedi’i selio ar y datrysiadau sydd angen.

 CYNNYRCH: MjC2 
 Gwefan: https://www.mjc2.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.mjc2.com/planning-software.htm
 Tudalen Wybodaeth: https://www.mjc2.com/ 
 Tudalen Brisio: https://www.mjc2.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau trafnidiaeth a logisteg o bob maint
 Llwyfan:  Saernïaeth e-fasnach, Cynorthwyydd Digidol Personol (PDA) amser go iawn, TG mewnol
 Disgrifiad: Mae meddalwedd cynllunio trafnidiaeth a rheolaeth logisteg MJC2 yn darparu swyddogaeth
  strategaethol, weithredol ac amser go iawn ar gyfer rhwydweithiau trafnidiaeth a dosbarthu mawr
  a chymhleth. Mae modiwlau’r meddalwedd yn cynnwys cynllunio trafnidiaeth, TMS amser go iawn,
  meddalwedd cludiant, rheolaeth logisteg cadwyn gyflenwi, amserlennu adnodd, cyfarpar a chyflogwr.
  Pris wedi’i selio ar y rhaglenni meddalwedd penodol sydd angen.

 CYNNYRCH: MaNData 
 Gwefan: http://www.mandata.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.mandata.co.uk/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.mandata.co.uk/ 
 Tudalen Brisio: http://www.mandata.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau trafnidiaeth a logisteg
 Llwyfan: Isadeiledd TG mewnol, cwmwl, y we, tu fewn i’r caban, olrhain, telematig
 Disgrifiad: Mae’r system rheoli trafnidiaeth (TMS) Mandata yn darparu system gynllunio ar gyfer trosglwyddiadau
  llwythi llawn neu aml-ollwng, ac mae ganddo system diweddaru ar-lein ar gyfer y gwaith sydd yn dod
  i mewn, yr adnoddau sydd ar gael a’r gwaith sydd ar y gweill. Mae’r meddalwedd yn cynnwys pad traffig
  er mwyn mewngludo data megis calendrau gyrwyr ac amserlenni cynhaliaeth cerbydau ar gyfer pob
  depo yn rheolaidd. Opsiynau prynu a llogi.

Rheoli loGisteG a thRaFNidiaeth 
Mae System Rheoli Trafnidiaeth (TMS) yn is-set o reolaeth cadwyn gyflenwi ynghylch gweithrediadau
trafnidiaeth, a gall fod yn rhan o system Cynllunio Adnodd Menter. Mae TMS yn rheoli pedwar proses
allweddol o reolaeth trafnidiaeth: cynllunio’r cynllun trafnidiaeth mwyaf effeithiol; cyfraddau cludwyr;
gweithrediadau camau dilyn trafnidiaeth a mesur perfformiad.
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 CYNNYRCH: OBs LOGistiCs 
 Gwefan: http://www.obs-logistics.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.obs-logistics.com/obs-logistics/our-software/logistics-software
 Tudalen Wybodaeth: http://www.obs-logistics.com/
 Tudalen Brisio: http://www.obs-logistics.com/
 Cynulleidfa Darged: Mentrau canolig a mawr ar draws y DU
 Llwyfan:  Gwasanaethau y rheolir dros y cwmwl, canolfannau data diogel yn y DU
 Disgrifiad: Mae’r cynnyrch meddalwedd logisteg lwyr Calidus yn cynnwys rheolaeth warws, archebu ar-lein, ystorfa, 

rheolaeth trafnidiaeth, rheolaeth cerbyd ac adrodd ar ddangosfyrddau. Mae monitorau’r meddalwedd yn 
gweithio mewn amser go iawn, trwy gyfathrebu yn awtomatig rhwng caban y gyrrwr a’r tîm yn y swyddfa 
drafnidiaeth. Bydd cytundeb nodweddiadol yn cynnwys caledwedd, meddalwedd a chynhaliaeth,

  yn seiliedig ar gost flynyddol.

 CYNNYRCH: tRaNsPOReON Demo am ddim

 Gwefan: https://www.transporeon.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.transporeon.com/en/products/
 Tudalen Wybodaeth: http://www.transporeon.com/en/benefits/ 
 Tudalen Brisio: https://www.transporeon.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau trafnidiaeth a logisteg ar draws y byd
 Llwyfan: Android, iOS, ap symudol i yrwyr, cwmwl
 Disgrifiad: Mae Transporeon yn darparu datrysiadau Meddalwedd yn ôl y Gwasanaeth (SaaS) sydd yn ffocysu ar
  brosesau logisteg trafnidiaeth. Gellir tendro, aseiniad archeb, bwcio slotiau amser, tracio ac olrhain trwy’r
  we. Mae’r llwyfan logisteg ar y we yn cysylltu mentrau diwydiannol ac adwerthol. Pris ar gais yn seiliedig
  ar niferoedd a gwasanaethau.

 CYNNYRCH: viXsOft 
 Gwefan: http://www.vixsoft.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.vixsoft.com/products/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.vixsoft.com/aboutus/ 
 Tudalen Brisio: http://www.vixsoft.com/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau canolig i fawr
 Llwyfan: Gwasanaethau gwesteia, gwesteia gweinydd pwrpasol, gwasanaethau band-eang ADSL, gwasanaethau
  llinell a logir, cwmwl
 Disgrifiad: Mae Vixsoft wedi datblygu meddalwedd ar gyfer dargyfeirio a rheoli llwythi, rheoli cludiant, rheoli warysau
  a storfeydd cynhyrchion oer a system ariannol a chyfrifo di-dor integredig. Pris wedi’i selio ar y datrysiadau
  sydd eu hangen a’r modiwlau meddalwedd priodol.

Rheoli loGisteG a thRaFNidiaeth 
Mae System Rheoli Trafnidiaeth (TMS) yn is-set o reolaeth cadwyn gyflenwi ynghylch gweithrediadau
trafnidiaeth, a gall fod yn rhan o system Cynllunio Adnodd Menter. Mae TMS yn rheoli pedwar proses
allweddol o reolaeth trafnidiaeth: cynllunio’r cynllun trafnidiaeth mwyaf effeithiol; cyfraddau cludwyr;
gweithrediadau camau dilyn trafnidiaeth a mesur perfformiad.
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 CYNNYRCH: 3eX.Net Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: http://www.exactabacus.com/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.exactabacus.com/software/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.exactabacus.com/ 
 Tudalen Brisio: http://www.exactabacus.com/software/3exnet-products/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a thrwy’r cwmwl: ar gael trwy’r porwr we gydag opsiwn o ddyfais gweinydd,
  codau bar a dyfeisiau llaw
 Disgrifiad: Yn darparu rheolaeth stoc, rheolaeth stocrestr, rheolaeth archeb, integreiddiad ariannol, integreiddiad 

CRM ac integreiddiad siop Amazon ac eBay, 3 chynllun: Lite, Pro a Menter.

 CYNNYRCH: assettRaCK
 Gwefan: http://www.assettrac.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.assettrac.co.uk/services.html 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.assettrac.co.uk/ 
 Tudalen Brisio: http://www.assettrac.co.uk/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau canolig a mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, sganwyr, cynorthwywyr digidol personol
 Disgrifiad: Cymysgedd o labeli codau bar neu ficrosglodion RFID ynghyd â sganwyr a meddalwedd rheoli asedau yn 

ogystal ag archwiliadau i helpu gyda rheoli lefelau stoc a chofnodion cynhaliaeth a statws lleoliad.

 CYNNYRCH: iNfLOW
 Gwefan: https://www.inflowinventory.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.inflowinventory.com/software-features 
 Tudalen Wybodaeth: https://www.inflowinventory.com/support 
 Tudalen Brisio: https://www.inflowinventory.com/software-pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau canolig a mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol a sganwyr codau bar
 Disgrifiad: Cadwch dros 10,000+ o gynhyrchion mewn trefn gyda lluniau, prisiau a chategorïau. Trefnu cynnyrch
  yn ôl categorïau a lleoliadau. Defnyddiwch hanes symud i dracio a rheoli stoc. Tri opsiwn prisio: Am ddim, 

Rheolaidd a Phremiwm.

 CYNNYRCH: K-stORe 
 Gwefan: http://www.k-store.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.k-store.co.uk/stock-control/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.k-store.co.uk/ 
 Tudalen Brisio: http://www.k-store.co.uk/stock-control/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, gweinyddwyr, sganwyr llaw
 Disgrifiad: Darparu rheolaeth stoc, rheolaeth archeb, pigo archeb a phigo â llais (synthesis llafar drwy glustffonau). 

Cysylltu â SAP, SAGE, Shopify, Amazon.

stocRestR/Rheoli stoc 
Mae meddalwedd stocrestr yn darparu gwybodaeth wedi’i ganoli ar eich lefelau stoc ar bob adeg,
gan ganiatáu i chi gadw golwg ar eich lefelau, ble caiff y stoc ei leoli a hysbysiadau o ble y gall fod yn isel.
Bydd rhai systemau yn integreiddio gyda phecynnau cyfrifo, systemau CRM a siopau ar-lein poblogaidd.
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 CYNNYRCH: LiNNWORKs Treial 30 diwrnod am ddim

 Gwefan: https://www.linnworks.com/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.linnworks.com/stock-control-software 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.linnworks.com/doc/API_lwnet 
 Tudalen Brisio: https://www.linnworks.com/plans-and-pricing
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle (hen fersiynau) a chwmwl (fersiynau newydd) ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, gweinyddion
 Disgrifiad: Darparu rheolaeth stoc, rheolaeth stocrestr, rheolaeth archeb, rheolaeth cludiant a system archebu
  awtomatig JIT (cael a chael - just in time). Diweddariadau amser go iawn o symudiadau stoc.

 CYNNYRCH: ORDeRWise Demo am ddim

 Gwefan: http://www.orderwise.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: http://www.orderwise.co.uk/main-features/stock-control-software/ 
 Tudalen Wybodaeth: http://www.orderwise.co.uk/ 
 Tudalen Brisio: http://www.orderwise.co.uk/orderwise-pricing/
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr
 Llwyfan: Opsiynau ar y safle a chwmwl ar gyfer PC a Mac, gweinyddion
 Disgrifiad: Yn cynnig rheolaeth stoc, rheolaeth stocrestr, rheolaeth archeb, integreiddiad ariannol, integreiddiad
  CRM ac integreiddiad siop Amazon ac eBay. Meddalwedd rheoli stoc aml-sianel blaengar.

 CYNNYRCH: WasP iNveNtORY CONtROL Treial byw a chyfnod treialu am ddim o 30 diwrnod

 Gwefan: https://www.waspbarcode.co.uk/
 Tudalen y Cynnyrch: https://www.waspbarcode.co.uk/stock-control
 Tudalen Wybodaeth: https://www.waspbarcode.co.uk/ 
 Tudalen Brisio: https://www.waspbarcode.co.uk/stock-control
 Cynulleidfa Darged: Busnesau bach a chanolig eu maint, mentrau mawr 
 Llwyfan: Ar safle ar gyfer Cyfrifiaduron Personol, gweinyddion
 Disgrifiad: Darparu rheolaeth stoc, rheolaeth stocrestr, argraffu codau bar, diweddariadau amser go iawn gyda
  sganwyr llaw ddiwifr ac integreiddiad gyda phecynnau cyfrif penodol. 3 level o feddalwedd rheoli stoc
  ar gael: Sylfaenol, Proffesiynol a Menter yn seiliedig ar ofynion trwydded.

stocRestR/Rheoli stoc 
Mae meddalwedd stocrestr yn darparu gwybodaeth wedi’i ganoli ar eich lefelau stoc ar bob adeg,
gan ganiatáu i chi gadw golwg ar eich lefelau, ble caiff y stoc ei leoli a hysbysiadau o ble y gall fod yn isel.
Bydd rhai systemau yn integreiddio gyda phecynnau cyfrifo, systemau CRM a siopau ar-lein poblogaidd.



70

Deg Cwestiwn Allweddol
ar gyfer Darparwyr Cwmwl

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Ond peidiwch ag anghofio y buasech yn gosod eich systemau 
TG a’ch data yng ngofal darparydd y gwasanaeth cwmwl. 
Gall eu gwasanaethau fod yn hawdd i’w defnyddio ond 
cynhwysant dechnolegau soffistigedig sydd ddim yn rhydd 
o fethiannau. Felly sut allwch sicrhau fod darparydd penodol 
yn gymwys a dibynadwy? Un ffordd yw gofyn iddynt y deg 
cwestiwn canlynol a gweld os rhônt atebion boddhaol.

C1: a yw’r gwasanaeth cwmwl yn gwneud beth 
ydym eisiau iddo wneud?
Gyda dealltwriaeth drwyadl o’ch trefn TG bresennol, os yn 
addas, a’ch strategaeth fusnes, lle bo’n berthnasol, darllenwch 
am beth mae’r gwasanaeth cwmwl yn ei gynnig yn nhermau 
ymarferoldeb a chydgysylltiad. Sicrhewch fod y gwasanaeth 
yn gwneud popeth yr ydych eisiau iddo ei wneud ar pa 
bynnag declyn a ddefnyddia eich gweithwyr, a’i fod yn 
cysylltu’n hawdd i’ch systemau busnes eraill. Ystyriwch pa mor 
gyflym mae pethau’n newid yn y byd technolegol. A oes gan 
y darparydd fap cynnyrch ystwyth sy’n ymddengys yn mynd 
i’r afael â’ch anghenion yn y dyfodol, rhai efallai nad ydych chi 
ac/neu eich darparydd gwasanaeth yn ymwybodol ohonynt?

C2: a yw darparydd y gwasanaeth yn ddibynadwy?
Os ydych yn ystyried darparydd cwmwl llai oherwydd fod 
eu gwasanaeth yn edrych i fod yn addas iawn i’ch busnes, 
gwnewch ychydig o ddiwydrwydd dyladwy. A ydynt â 
thystiolaeth gan gwsmeriaid real a bodlon y gallwch siarad
â hwy? Sut mae cyllid busnes y darparydd? Os metha eu 
busnes a’ch bod chi’n dibynnu ar eu gwasanaeth, yna gallai 
eich busnes chithau fethu hefyd!

C3: Beth fydd ein costau nawr ac yn y dyfodol?
Amrywia modelau prisio cwmwl gan ddibynnu ar y math o 
wasanaeth y defnyddiwch. Gyda Meddalwedd fel Gwasanaeth 
gallwch fel arfer dalu fesul defnyddiwr fesul mis ar gyfer 
mynediad i gymwysiadau ar-lein neu gyfres o feddalwedd. 
Cyfeiria Meddalwedd fel Gwasanaeth i offer a chydrannau
ar-lein ar gyfer datblygu cymwysiadau pwrpasol, a gall y
rhain gael eu codi gan y defnyddiwr, y cymhwysiad, storfa 

ddata a trosglwyddo data. Yn olaf, mae Rhwydwaith Mewnol 
fel Gwasanaeth yn cynnwys adnoddau cyfrifiadura mwy 
hanfodol fel gweinyddion rhithwir, rhwydweithiau, storfa
ddata a throsglwyddiadau data a godir fel arfer fesul uned
(e.e. Gigabytes) o adnoddau a ddefnyddir ar sail talu 
wrth fynd. Mae rhagweld costau Rhwydwaith Mewnol fel 
Gwasanaeth a Phlatfform fel Gwasanaeth yn anoddach na 
Meddalwedd fel Gwasanaeth. Felly gofynnwch i’ch darparydd 
am gyfrifiannell costau a sicrhewch eu bod yn caniatáu i chi 
raddio eich defnydd (a chostau) i fyny ac i lawr yn awtomatig 
pan newidia eich anghenion. Pan ystyriwch eich opsiynau 
peidiwch ag anghofio eich costau mewnol a all, er enghraifft, 
gynyddu oherwydd gofynion am hyfforddi defnyddiwr neu 
fand-eang cyflymach, ac/neu ostwng oherwydd gorbenion 
gweinyddol TG.

C4: Pa fesurau diogelu cwmwl sydd mewn lle?
Mae gwasanaethau cwmwl yn darged i droseddwyr, a’ch 
problem chi yw diogelu data – dim y darparydd. Felly nid 
oes syndod fod diogelwch cwmwl yn un o brif bryderon 
cwsmeriaid posibl. Gall gweinyddion gael eu hacio; gall 
meddalwedd gael tyllau diogelwch a ellir manteisio arnynt; 
gall cyfrineiriau beidio â chael eu hamgryptio; a gall 
gweithwyr eich darparydd gael gafael ar eich data. Ond mae 
darparwyr gwasanaethau yn ymwybodol iawn fod diogelwch 
yn bwysig iawn a dylai eu hatebion i’r cwestiwn hwn eich 
sicrhau fod data eich cwmni yn cael ei hamgryptio a’i gadw 
ar wahân o gwsmeriaid cwmwl eraill mewn canolfannau data 
diogel, a bod profion diogelwch yn cael eu cynnal yn gyson – 
yn enwedig pan y diweddarir meddalwedd.

C5: Pa fesurau diogelwch defnyddiwr sydd mewn lle?
Edrychwch am wasanaeth cwmwl sy’n gadel i chi 
ddadactifeiddio cyfrifon defnyddwyr yn sydyn ac sy’n
cynnig cyfle i wahanu data fel y gall defnyddwyr ond gael 
mynediad i’r data maent eu hangen i wneud eu gwaith.
Os yw gwarchod data yn bryder allweddol ar gyfer eich 
busnes, yna fe’ch cynghorir yn dda i ystyried systemau gyda 
dilysiad aml-ffactor yn unig – e.e. codau cyfrinach a yrrir i 

Wrth gynyddu trefn cymhlethdod y tri math o wasanaeth cwmwl yw: Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS); 
Platfform fel Gwasanaeth (PaaS); a Rhwydwaith Mewnol fel Gwasanaeth (IaaS). Fe allwch fod yn ddigon ffodus 
i ganfod ateb Meddalwedd fel Gwasanaeth syml, tu allan i’r bocs i’ch problemau oll. Os, fodd bynnag, eich bod 
ag anghenion meddalwedd ansafonol yna fe allwch ddymuno i ddatblygu eich cymwysiadau cwmwl eich hun 
neu ychwanegu at rai sy’n bodoli drwy ddefnyddio Platfform fel Gwasanaeth. Os ydych eisiau rheolaeth lwyr 
ar lefel gweinyddwr, dylech fynd gyda Rhwydwaith Mewnol fel Gwasanaeth.
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ffonau symudol defnyddwyr i’w defnyddio ynghyd a’u enw 
defnyddwyr a chyfrineiriau pan maent yn mewngofnodi.

C6: sut a lle y mae ein data a’n systemau yn cael
eu storio a’u cadw wrth gefn?
Mae hyd yn oed y systemau gorau yn methu felly mae angen 
i chi sicrhau fod eich darparydd yn paratoi ar gyfer yr holl 
fethiannau posibl ac yn perfformio profion adfer argyfwng 
yn gyson. Dylent gael storfa ddata afraid fel bod methiannau 
caledwedd bychain ddim yn tynnu sylw y defnyddwyr. Ond pan 
mae trychineb yn digwydd, a oes ganddynt ganolfan ddata arall 
gyda’r data diweddaraf fel y gall y gwasanaeth cwmwl barhau? 
Sut mae eich data yn cael ei gadw wrth gefn – a yw’n hawdd i 
chi adfer hen fersiynau o ffeiliau a/neu gymryd copi wrth gefn 
cyfan ar gyfer storfa mewn cwmwl arall ar/all-lein? Yn dibynnu 
ar eich busnes, efallai byddwch angen i’ch data gael ei storio yn 
Ewrop yn unig, er enghraifft. Felly os ydi hynny yn berthnasol i 
chi, byddai’n fuddiol i chi holi’r cwestiwn hwnnw hefyd.

C7: Beth yw argaeledd ac ansawdd y gwasanaeth?
Gall toriad neu ‘amser segur’ gwasanaeth ddod o ganlyniad i 
gynnal a chadw wedi’i gynllunio ynghyd â methiannau yn y 
system. Fel arfer, mae cynnal a chadw sydd wedi ei gynllunio yn 
digwydd yn anghyson yn ystod oriau ‘tawel’. Ond dylech wirio 
gyda’ch darparydd a ddylai roi Cytundeb Lefel Gwasanaeth i chi 
sy’n dangos pa lefelau o ‘amser segur’ y dylech ddisgwyl a faint 
o rybudd a gewch am ddigwyddiadau cynnal a chadw. Dylech 
hefyd ofyn iddynt am fanylion llawn amseroedd segur yn y 
gorffennol a gwirio fod argaeledd y gwasanaeth ‘gwarantedig’ 
yn dderbyniol i’ch busnes. Ynghylch ansawdd y gwasanaeth, 
dylech edrych am sicrhad fod y darparydd cwmwl yn monitro 
perfformiad system ac a fydd yn ychwanegu adnoddau 
ychwanegol wrth i’w sylfaen defnyddiwr dyfu, fel nad yw
amser ymateb y system ddim yn diraddio’n amlwg.

C8: a ddilynant arferion gorau a safonau diwydiant?
Dylai’r darparydd cwmwl fod ag atebion da i’r saith cwestiwn 
blaenorol. Ond a oes ganddynt agwedd di-ffael tuag at 
ddiogelwch cwmwl a gwasanaethau TG? A ydynt yn dilyn 
arferion gorau diwydiant? Y safonau diwydiannol perthnasol 
yw ITIL ar gyfer rheoli gwasanaeth TG; SSAE 16 ac ISAE 3402
ar gyfer adrodd ar reolaethau mewn sefydliadau gwasanaeth; 

ac ISO 27001 ar gyfer rheoli diogelwch gwybodaeth.
Ond nid yw safonau cwmwl-penodol yn hawdd i’w 
categoreiddio felly fe wnawn eich cyfeirio i’r Wiki Safonau 
Cwmwl yn www.cloud-standards.org

C9: a gaiff eu systemau a’u prosesau eu gwirio
a’u hardystio?
Mae diwydiant cyfan wedi ymddangos o amgylch ardystio 
darparydd gwasanaeth cwmwl yn y ddegawd ddiwethaf. Ond 
yn y rhan fwyaf o achosion mae’n hunan-ardystio, lle mae’r 
darparwyr yn cofrestru ar gyfer cod arfer gwirfoddol. Mae 
hunan-ardystio yn ganmoladwy, a gall fod yn ddigonol mewn 
sawl achos. Ond gallwch gael mwy o hyder mewn darparwyr y 
mae eu systemau, prosesau a rheolaethau wedi cael eu gwirio 
gan arolygwyr trydydd parti. Mae llawer o’r safonau diwydiant 
a restrir o dan y cwestiwn blaenorol yn cynnwys archwiliadau. 
Felly os yw diogelwch cwmwl yn benodol bwysig i chi yna 
edrychwch am y safonau hynny ar wefannau’r darparwyr a 
gwiriwch eu bod wedi cael eu harchwilio. Fe allwch ganfod y 
darparydd/wyr cwmwl yr ydych yn ei ystyried ar un o’r rhestrau 
canlynol. Ond nodwch nad oes safon aur ar hyn o bryd:

• Aelodau Fforwm Diwydiant Cwmwl –
 www.cloudindustryforum.org/content/cif-membership-0

• Cofrestr Diogelwch, Ymddiriedaeth a Sicrhad Cynghrair 
Diogelwch Cwmwl – www.cloudsecurityalliance.org/star

• Rhaglen SkyHigh CloudTrust –
 www.skyhighnetworks.com/cloud-trust-program/

• Cyfeirlyfr Ymddiriedol TRUSTe –
 www.truste.com/consumer-privacy/trusted-directory/

C10: a allaf gael fy system a’m data allan yn hawdd?
Mae’n bwysig sefydlu o’r dechrau pa mor hawdd mae’r 
darparydd gwasanaeth cwmwl yn ei gwneud hi i systemau 
a data busnes gael eu symud i rywle arall ac/neu eu tynnu 
mewn ffurf a ellir ei ddefnyddio all-lein. Awgryma rhai 
darparwyr cwmwl ddefnyddio technolegau ‘cwmwl agored’ 
a defnyddiant eiriau fel ‘rhyngweithredol’ a ‘chludadwy’. Ond 
holwch hwy am fanylion. Oni bai eich bod yn cynllunio aros 
gyda’r darparydd ‘er gwell neu er gwaeth’ – a all ddigwydd os 
ydynt yn ddarparydd mawr sefydledig – yna dylech baratoi 
strategaeth adael a’i brofi’n gyson.
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Dylech yn gyntaf sicrhau eich bod yn deall y canlynol:
eich anghenion busnes; unrhyw ystyriaethau sy’n benodol 
i ddiwydiant; eich prosesau presennol; disgwyliadau eich 
cwsmeriaid; a sut y gall Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid ffitio 
i’ch strategaeth fusnes. Yn ail, gallwch ofyn y deg cwestiwn 
canlynol i gyflenwyr Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid sy’n 
ymgeisio a gweld os ydynt yn rhoi atebion boddhaol.

C1: Pa mor ddiogel yw’r system Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid?
Hyd yn oed os oes gennych system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid 
benodol mewn golwg o’r cychwyn sy’n ymddangos yn gwneud 
popeth yr ydych ei eisiau, gall eich dewis yn y diwedd ddibynnu 
ar gyfrifoldebau diogelwch data eich busnes. Felly fe’ch cynghorir 
i ofyn eich cwestiynau am ddiogelwch yn gyntaf. Mae’n rhaid 
i’ch cyfrifiaduron personol gael eu diogelu, wrth gwrs, ond hefyd 
cymwysiadau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid sy’n seiliedig ar y 
gweinyddwr. Gofynnwch i’ch holl gyflenwyr Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid posibl am eu mesurau diogelwch meddalwedd ac 
amgryptio data, a gofynnwch i’r darparwyr gwasanaeth cwmwl 
yn eu plith am ba safonau diwydiant a ddilynant. Unai a yw eu 
prosesau a’u rheolaethau wedi’u gwirio a’u hardystio, ac a ydynt 
yn cynnal diogelwch mewngofnodi ychwanegol ar ffurf dilysu 
aml-ffactor, a all fod yn angenrheidiol i’ch busnes.

C2: a gaiff ein data ei warchod oddi wrth staff
a chontractwyr twyllodrus neu ddiofal?
Mae’r data ar eich cwsmeriaid a rhagolygon heb os y mwyaf 
gwerthfawr o’ch asedau busnes. Gofynnwch i’r cyflenwr Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid a all eu system gael ei ffurfweddu i 
atal mynediad gan grwpiau penodol o ddefnyddwyr i ddata 
penodol ac atal staff a chontractwyr rhag lawrlwytho data fel 
taenlenni. Dylech ofyn iddynt hefyd a yw’r system yn darparu 
galluoedd logio llawn fel y gallwch weld manylion hanesyddol 
cyflawn o holl gyfathrebiadau allanol. Mae hwn yn llwybr 
archwilio hanfodol ar gyfer dibenion diogelu data ac yn ffordd 
hanfodol ar gyfer rheoli cysylltiadau cwsmeriaid a monitro 
eich gweithwyr.

C3: a gaiff ein data ei gadw wrth gefn ac a yw’n 
hawdd ei adfer?
Ynghyd â lladrata data mae yna berygl o golli a/neu ddinistrio 

data mewn system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid.
I gydymffurfio yn llawn gyda rheoliadau diogelu data dylai 
yr holl newidiadau i’ch data gael ei gofnodi ar gyfer dibenion 
archwilio/monitro. Dylai eich system gael ei gadw wrth gefn 
mewn ffordd ddiogel, ddibynadwy ac adferadwy. Pa bynnag 
system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid y dewiswch, ni all eich 
busnes fforddio colli data hanfodol, felly mae’n bwysig eich bod 
yn gwbl fodlon gydag atebion cyflenwr i’r cwestiwn hwn.

C4: a wnaiff y system Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid weithio gyda’n systemau eraill?
Gallwch yn awr edrych ar y gofynion swyddogaethol 
manwl, gan ddechrau â galluoedd integreiddio. Holwch y 
cyflenwr a all y system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid gael 
ei hintegreiddio’n hawdd gyda’ch gwefan, system e-bost, 
systemau ariannol, ac/neu ffonau ayyb. Fe allwch ganfod
bod angen i chi gynnal system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid 
ar eich gweinyddwr eich hun (h.y. ar y safle). Neu’r dewis 
gorau all fod i chi fyddai cyfrifiadura cwmwl, sy’n dod mewn 
tri ffurf sylfaenol: 
• Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS), os oes gennych
 ofynion integreiddio system a phrosesau safonol syml.
• Platfform fel Gwasanaeth (PaaS), os ydych angen
 ychwanegu eich cod a’ch pwyntiau integreiddio eich
 hun i system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid sylfaenol.
• Rhwydwaith Mewnol fel Gwasanaeth (IaaS), os ydych
 angen rheoli eich system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
 ar lefel gweinyddwr rhithwir.

C5: a allwn ni greu adroddiadau defnyddiol
a mesur meini prawf ein llwyddiant?
Mae adrodd yn swyddogaeth allweddol arall o system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid. Os oes gennych feini prawf llwyddiant 
ar gyfer eich busnes, a’ch prosiect Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid yn benodol, sicrhewch fod y system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid yn galluogi rhanddeiliaid allweddol 
i fesur a monitro y meini prawf hynny bob dydd e.e. drwy 
ddangosfwrdd ac adroddiadau a grëir gan systemau. Un peth 
i fod yn ymwybodol ohono yw fod llawer o systemau Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid yn codi yn ychwanegol am rai o’u 
nodweddion adrodd mwy datblygedig. Felly dylech ffactori
y costau ychwanegol hynny i’ch gwerthusiadau cyflenwr.

Gall prosiectau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid fynd yn anghywir, fel yr holl weithgareddau sy’n berthnasol 
i TG. Felly, sut wnewch chi benderfynu a yw cynnyrch/gwasanaeth cyflenwr Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid 
penodol yr un iawn i chi? Sut y cewch eich sicrhau fod y cyflenwr yn gymwys a dibynadwy?
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C6: a yw’r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
yn graddio’n hawdd a beth yw goblygiadau’r gost?
Nodwedd ddiffiniol o systemau cyfrifiadura cwmwl aml-
denantiaeth yw y gallent raddio i fyny ac i lawr ar alw, sy’n sicr 
ddim yn bodoli gyda system ar y safle. Golyga hyn y gall Rheoli 
Cysylltiad Cwsmeriaid sy’n seiliedig ar y cwmwl ehangu a 
chytundebu gyda’ch busnes yn nhermau nifer o ddefnyddwyr 
a storfa ddata. Peidiwch ag anghofio holi’r cyflenwr am gostau 
ychwanegol sy’n berthnasol i lefelau hygyrchedd defnyddwyr, 
cymwysiadau trydydd parti, cymorth ffôn, fersiynau symudol, 
galwadau API, trosglwyddo data ac/neu ffioedd sefydlu 
cychwynnol. Gan gymryd fod defnyddwyr ychwanegol yn 
grewyr incwm, fe wnânt yna ofalu am y costau ychwanegol 
o’ch system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid sy’n seiliedig ar y 
cwmwl. Ond mae’n werth cymharu y costau hyn gyda’r costau 
sefydlog sy’n gysylltiedig â chynnal system Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid mewnol dros ychydig o flynyddoedd. Gall fod yn 
rhatach cynnal system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid eich 
hun. Ond mae ond yn werth ei wneud os nad yw’n dargyfeirio 
adnoddau oddi wrth greu incwm neu’n cynyddu peryglon i 
ddiogelu data.

C7: a yw’r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
yn hawdd i’w ddefnyddio a’i addasu?
Prawf da o wasanaeth cwsmeriaid cyflenwr Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid yw holi llawer o gwestiynau iddynt 
ar swyddogaethau wrth i chi brofi ei cynnyrch/gwasanaeth. 
Mae adolygiadau cwsmeriaid, disgrifiadau o gynnyrch ac 
argymhellion ymgynghorydd yn fannau dechrau da.
Ond nid oes dim yn well na thrio y system eich hun.
Mae cyflenwyr Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid fel arfer yn 
cynnig treialon am ddim ar eu meddalwedd. O fewn diwrnod 
neu ddau, a chydag arweiniad digonol gan y cyflenwr, 
dylech chi neu gydweithiwr allu ffurfweddu system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid i wneud yn fras beth yr ydych eisiau 
ei wneud. Neu o leiaf sefydlu ei fod yn gallu gwneud beth
yr ydych chi eisiau ei wneud. Ystyriwch fod eich gofynion 
Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid yn debygol o newid wrth 
i’ch busnes esblygu. Felly mae ffurfwedd a’r gallu i addasu 
yn ystyriaeth pwysig iawn. Ond peidiwch ag anghofio 
defnyddioldeb – os yw’r system yn anodd i’w defnyddio
yna gwnaiff eich gweithwyr weithio o’i chwmpas ac fe
wnaiff eich prosiect Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid fethu.

C8: Pa gynlluniau datblygu sydd mewn lle ar
gyfer y system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid?
Fel rhan o’ch diwydrwydd dyladwy fe allwch fynd mor bell 
a gwirio adroddiadau ariannol cyflenwr Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid, a chadarnhau eu harnodiadau cwsmer. Ond 
mae eu dyfodol yn bwysicach i’ch busnes na’u gorffennol. 
Rydych eisiau system sefydlog a chyflenwr nad yw ei fusnes 
yn debygol o fethu. Ond rydych hefyd eisiau system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid na wnaiff beidio a bod yn fuan.
Felly holwch y cyflenwr Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid beth 
yw eu cynlluniau. A oes ganddynt fap cynnyrch ystwyth?
A fyddant yn gallu cefnogi unrhyw rwydwaith gymdeithasol
a theclyn symudol a all ddod (o fewn rheswm) yn gyflym?
Sut y maent yn edrych ar ehangu fel busnes?

C9: allwn ni symud ein system Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid rhwng ‘ar-safle’ a chwmwl?
Gyda swyddogaeth bresennol a’r dyfodol wedi ei sortio gyda’r 
pum cwestiwn blaenorol, trown ein golygon yn awr at hygludedd 
system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid. Os yw’ch system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid yn seiliedig ar weinyddwr, fe allwch 
fod wedi’ch clymu i ddewis rhwng ‘ar safle’ neu gwmwl, a all beri 
problem os newidia cyflwr eich busnes. Os yw hyn yn broblem 
bosibl i’ch busnes, holwch y cyflenwr a ydynt yn cefnogi’r ddau 
ddewis, ac/neu a ydynt yn cynnig model Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid hybrid sy’n gyfuniad o’r ddau.

C10: allwn ni symud ein data a phrosesau
i system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid arall? 
Gorffennwn gyda’r cwestiwn hygludedd terfynol – allwch chi 
newid cyflenwr Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid neu a ydych 
wedi eich cloi i mewn? Gall datblygu eich system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid eich hun drwy ddefnyddio platfform 
penodol gynhyrchu y canlyniadau gorau i chi yn nhermau 
gwelliannau cynhyrchiant busnes a chysylltiadau cwsmeriaid 
gwell. Gallwch fod yn hapus i aros gyda’r cyflenwr hwnnw am 
gyfnod amhenodol. Ond beth os ydych eisiau symud eich data, 
prosesau a phwyntiau integreiddio i system Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid arall os, er enghraifft, mae eich busnes wedi cael 
ei brynu neu mae busnes eich cyflenwr yn methu? Gellir 
gwneud ymfudiad Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid fel arfer gyda 
meddalwedd, ond mae’n werth holi’r cyflenwr Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid pa mor hawdd y maent yn ei wneud i chi.
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Gallwch fanteisio o gysylltiad mwy dibynadwy, hyd yn oed yn yr 
amseroedd prysuraf o’r dydd, a fydd yn ei dro yn eich cynorthwyo 
i wella cyfraddau cadw drwy adael i chi wasanaethu eich 
cwsmeriaid yn well a chael rhai newydd yn hawsach nag erioed 
o’r blaen. Dyma rai enghreifftiau o sut y gall technolegau newydd 
wneud gwahaniaeth i fusnesau:

Bydd mabwysiadu band-eang cyflym iawn yn golygu 
y gall eich busnes fanteisio o’r dechnoleg ddigidol sy’n 
gysylltiedig ag ef.

✓ CYNYDDu eLW 

✓ CYNYDDu CYNHYRCHiaNt

✓ CYNYDDu effeitHLONRWYDD

✓ aRBeD aRiaN

✓ GWeLLa GWasaNaetH CWsMeRiaiD

✓ GWaRCHOD eiCH aseDau

✓ HeLPu’R aMGYLCHeDD

✓ BOD YN fWY LLWYDDiaNNus

MeDDaLWeDD feL GWasaNaetH (saas)

teCHNOLeG MaNtais

Meddalwedd 
cynhyrchiant swyddfa

Mae cynhyrchiant swyddfa yn seiliedig ar y cwmwl yn caniatáu i sawl unigolyn i gydweithio, adolygu
a rhannu pob mathau o ddogfennau a chael mynediad atynt yn unrhyw le ar unrhyw declyn.

Rheoli Cysylltiadau 
Cwsmeriaid

Mae technolegau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid yn eich cynorthwyo i ddeall eich cwsmeriaid 
presennol a phosibl, eu sefyllfaoedd, eu hanghenion, a faint o werth allent ddod i’ch busnes.

Meddalwedd
cyfrifyddu 

Gall gwasanaethau cadw cyfrifon a chyfrifyddu ddefnyddio band-eang a chysylltiadau rhyngrwyd
o gyflymder uchel i ddarparu mynediad i feddalwedd unrhyw le ac unrhyw bryd i fusnesau ac 
unigolion reoli cofnodion a thasgau gweinyddol ac ariannol. 

RHWYDWaitH MeWNOL feL GWasaNaetH (iaas)

teCHNOLeG MaNtais

storio a
rhannu ffeiliau

Gall cyflymderau uwchlwytho, lawrlwytho a rhannu ffeiliau cyflym iawn wneud busnesau
yn fwy effeithlon.

Diogelu data
Mae gwneud copïau wrth gefn o bell yn y cwmwl yn rhoi datrysiadau i adfer argyfwng a pharhad 
busnes tra yn cadw data cwsmeriaid, cynnyrch a masnachol yn ddiogel.



75

Cysylltwch am fwy o wybodaeth
am y manteision i fusnesau:

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

03000 6 03000

CYffReDiNOL

teCHNOLeG MaNtais

Protocol Llais Dros y 
Rhyngrwyd (voiP)

Gadawa Protocol Llais Dros y Rhyngrwyd i alwadau gael eu gwneud dros ryngrwyd cyflymder
uchel neu gysylltiad band-eang. Os oes gennych gysylltiad band-eang sydd o hyd ymlaen yna
mae galwadau rhwng unigolion gydag offer Protocol Llais Dros y Rhyngrwyd am ddim – hyd yn 
oed galwadau rhyngwladol.

Modelu gwybodaeth 
busnes

Effeithlonrwydd a chynhyrchiant wedi gwella oherwydd adalw hawdd gwybodaeth busnes
hanfodol, cyflymderau cyflwyno cynyddol a chostau gostyngol.

Cyfrifiadura
symudol

Gall gweithwyr weithio ar unrhyw declyn, yn unrhyw le, gan wneud busnesau yn fwy hyblyg
a’r cwsmer yn ganolog.

fideo-gynadledda
Cewch gyfarfodydd yn unrhyw le yn y byd drwy fideo-gynadledda, gan arbed amser ac arian
ar deithio.

Y cyfryngau 
cymdeithasol

Agora’r cyfryngau cymdeithasol ffordd newydd o gyfathrebu gyda chwsmeriaid presennol a
phosibl, ynghyd â phobl eraill sydd â diddordeb yn eich busnes. Ymgysylltwch â ‘dilynwyr’ yn
gyflym a hawdd. Rhannwch luniau, fideos ac adborth.

apiau symudol
Cynydda apiau gyrhaeddiad cynnyrch/gwasanaethau i sectorau marchnad newydd drwy
gyflwyno sianel werthu newydd.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
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Cyflymu Cymru i Fusnesau

Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau
i gael mwy o wybodaeth, canllawiau ac awgrymiadau

rhad ac am ddim ynghylch dod yn fusnes cyflym

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

Sicrhewch y cewch y wybodaeth ddiweddaraf
Dilynwch ni ar ein proffiliau cymdeithasol Cyflymu Cymru i Fusnesau

businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy | 03000 6 03000

Busnes CymruBusnes Cymru@_busnescymru Busnes.cymru.gov.uk

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
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