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Cyflwyniad 
Nod y ddogfen hon yw rhoi trosolwg i chi o’r offer sydd ar gael i gefnogi a galluogi dull 
mwy hyblyg o weithio. Mae’n bwysig nodi bod yr offer hyn ar gael i’w defnyddio hefyd oni 
bai eu bod wedi eu nodi fel ‘technoleg ar gael cyn bo hir’’. Os hoffech drafod neu ddysgu 
mwy am unrhyw elfen o’r dechnoleg, ewch i’r ardal cymorth TGCh ar ein Mewnrwyd neu 
cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TGCh.  

Dyfeisiau (Caledwedd) 
Mae gweithio hyblyg ond yn bosibl oherwydd datblygiadau ym maes technoleg a 
chysylltedd. Mae amrywiaeth o ddyfeisiau ar gael erbyn hyn: 

Gliniaduron 
Mae gan ychydig dros 35% ohonoch chi liniadur ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae llawer 
ohonynt yn fwy o faint ac yn llai cludadwy nag y byddem yn argymell erbyn hyn. Bydd 
mabwysiadu arferion ystwyth yn gweld mwy o ddefnydd ar liniaduron ac rydym ni’n 
argymell yn gryf eich bod chi’n defnyddio gliniaduron llai o faint ac ysgafnach i’n helpu ni 
i gyd i weithredu arferion gweithio hyblyg, ystwyth. 

Llechi Windows 
Mae perfformiad ac ymarferoldeb llechi wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf. Mae llechi Windows yn llawn mor bwerus â chyfrifiaduron pen desg a 
gliniaduron erbyn hyn ac yn gallu cael eu defnyddio yn lle cyfrifiadur pen desg heb ddim 
problem. Mae natur gludadwy a hyblyg y dyfeisiau hyn hefyd yn golygu eu bod yn cynnig 
manteision gwych i’r gweithiwr ystwyth a symudol. 

Cyfrifiaduron Pen Desg 
Cyfrifiaduron Pen Desg yw mwyafrif y caledwedd ar hyn o bryd, gyda 65% ohonoch yn eu 
defnyddio. Bydd cyflwyno gweithio ystwyth yn gweld y ganran hon yn gostwng yn 
ddramatig wrth i fwy ohonom fabwysiadu dull ystwyth o weithio. Wrth i gyfrifiaduron 
pen desg leihau mewn maint, mae’r cydrannau y tu mewn iddynt yn debyg i rai 
gliniaduron. Felly mae llai o reswm i brynu dyfeisiau pen desg gan nad ydynt yn cynnig yr 
un hyblygrwydd â gliniaduron. 

iPads 
Does dim dwywaith fod yr iPad yn declyn defnyddiol a phwerus. Fodd bynnag, yng nghyd-
destun busnes, ‘dyfais gydymaith’ yw hi’n ddi-os. Mae hyn yn golygu y bydd angen i 
unrhyw un sy’n defnyddio iPad ddefnyddio cyfrifiadur pen desg neu liniadur i greu 
dogfennau, taenlenni neu gyflwyniadau. Hefyd, mae cysylltu iPad â Chynllun Ffeiliau’r 
Cyngor a rhaglenni eraill yn anoddach ac yn llai hwylus. Yr iPad yw’r teclyn delfrydol ar 
gyfer rhai meysydd arbenigol ond prin yw’r meysydd hynny. Os oes modd, byddem bob 
amser yn argymell eich bod chi’n defnyddio dyfais sy’n defnyddio Windows. Mae 
cynlluniau peilot sydd wedi’u cynnal mewn gwahanol adrannau o’r Awdurdod wedi 
cadarnhau hynny. 
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Skype for Business 
Gall Skype ein helpu ni i gyd i fod yn fwy cynhyrchiol, gyda theclynnau a nodweddion i 
ddod o hyd i bobl a chysylltu â nhw’n hawdd mewn mannau gwahanol. Bydd Skype yn 
agor yn awtomatig pan rydym ni’n mewngofnodi ar ein dyfeisiau er mwyn i eraill allu 
cysylltu â ni’n hawdd. Gallwch ddefnyddio Skype i ryngweithio â’ch gilydd ond mae 
sefydliadau allanol a hyd yn oed dinasyddion yn gallu ei ddefnyddio hefyd. Nid oes rhaid 
iddynt ddefnyddio Skype eu hunain i gymryd rhan mewn sgwrs Skype. 

Mae nodweddion allweddol Skype for Business yn cynnwys: 

Llais 
Gwneud galwadau llais o un cyfrifiadur i’r llall yn hawdd, boed yn y swyddfa neu’n 
gweithio o bell. Gallwch alw mwy nag un person ar y tro. 

Fideo-gynadledda a chyfarfodydd ar-lein 
Gwneud galwadau fideo-gynadledda o un cyfrifiadur i’r llall yn hawdd, boed yn y swyddfa 
neu’n gweithio o bell. Gallwch gynnal cyfarfodydd ar-lein ble bynnag ydych chi, gyda 
chydweithwyr ym mhob rhan o’r sefydliad ei hun a sefydliadau partner. 

Negeseuon Gwib (IM) 
Gallwch anfon negeseuon gwib at un neu fwy o’ch cysylltiadau ar-lein yn yr un sgwrs neu 
mewn sawl sgwrs wahanol. Gallwch hyd yn oed eu tagio fel eich bod yn cael hysbysiad 
awtomatig pan fyddan nhw’n rhydd.  

Presenoldeb 
Mae Skype yn defnyddio dyddiadur Outlook person i ddangos ei bresenoldeb i chi. Mae’n 

rhoi gwybod i chi a yw’r person hwnnw ar gael, mewn cyfarfod, allan o’r swyddfa neu’n 
gofyn i bobl beidio â tharfu arnynt.   

Senario: Mae Gwion am gael gafael ar Dafydd i ofyn iddo am gyngor ar ran benodol o 
adroddiad mae’n gweithio arno. Mae Gwion yn gallu gweld bod Dafydd yn gweithio 
gartref heddiw, ond dyw e ddim ar gael. Mae Gwion yn anfon neges wib at Dafydd i 
weld a oes ganddo amser i siarad ac yna mae’n dechrau galwad fideo gyda Dafydd. Mae 
Gwion yn rhannu ei fwrdd gwaith gyda Dafydd er mwyn iddo allu gweld beth mae 
Gwion wedi’i ysgrifennu. Mae Dafydd yn sylwi ar ambell wall yn y ddogfen ac mae 
Gwion yn trosglwyddo rheolaeth dros ei gyfrifiadur i Dafydd er mwyn iddo allu cywiro’r 
adroddiad.  
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Telathrebu 
 

Ffonau desg 
Dylai fod ffôn ar bob desg ym mhob rhan o’r Awdurdod. Os yw’r ffôn yn un ‘Mitel’, bydd 
ganddo amryw o nodweddion. Os nad yw’n un Mitel, bydd yn cael ei newid erbyn mis 
Ebrill 2017. Dyma’r nodweddion sydd ar gael: 

Peiriant ateb 
Y gallu i drosglwyddo galwadau i’r peiriant ateb pan fyddwch chi’n brysur neu i ffwrdd 
o’r swyddfa.  

Atgyfeirio galwadau  
Y gallu i drosglwyddo galwadau i estyniad neu rif ffôn arall. Gall hwn fod yn unrhyw rif 
ffôn yn y DU yn cynnwys ffonau symudol. 

Galwadau cynadledda 
Y gallu i gynnwys rhagor o bobl yn eich sgwrs ffôn. 

Ffonau desgiau poeth 
Dyma’r gallu i fewngofnodi i estyniad unrhyw le ar y rhwydwaith a throsglwyddo eich 
galwadau i’r ffôn ble bynnag rydych chi’n digwydd bod ar y pryd. Mae eithaf tipyn o 
newidynnau ar gyfer y weithred hon a rhai rhagofynion yn ymwneud â fersiwn a 
ffurfweddiad y ffôn ei hun. Os oes gennych chi ffonau sydd angen y nodwedd hon neu os 
ydych chi’n gwybod am leoliadau lle gallai hyn fod yn fuddiol, cysylltwch â ni drwy’r Ddesg 
Gymorth TGCh.   

 

Ffonau symudol 

Llais yn unig 
Mae tariffau ffôn symudol am bris sefydlog ar gael i’r staff sydd eu hangen gyda ffonau 
symudol. Mae’r tariff yn cynnwys pob galwad a neges destun a’r gost ar hyn o bryd yw 
£2.50 y mis. Mae’r gost yn cynnwys ffôn syml. Nodwch fod y prisiau diweddaraf ar gyfer 
gwasanaethau ffôn symudol ar gael ar y fewnrwyd o dan “Cymorth TG”.  

Ffonau clyfar 
Os ydych chi angen i’ch ffôn wneud mwy megis darllen negeseuon e-bost, gweld a 
diweddaru calendr, pori’r rhyngrwyd ac ati, dylech gael ffôn clyfar.  Ffôn safonol yr 
Awdurdod ar hyn o bryd yw’r Apple iPhone am ei fod yn integreiddio’n well â’n dewis o 
system e-bost ac am ei fod yn hawdd ei ddefnyddio.  

Mae tariff data 2GB yn costio £7 y mis ar hyn o bryd a bydd hyn yn ddigon i’r rhan fwyaf 
ohonom. Mae bwndeli data mwy ar gael. Gyda’r £2.50 am dariff llais, mae ffôn clyfar yn 
costio £9.50 y mis. Fodd bynnag, mae cost ychwanegol am y ffôn ei hun: cost iPhone7 fel 
cysylltiad newydd yw £415.00 
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Nodwch fod y prisiau diweddaraf ar gyfer gwasanaethau ffôn symudol ar gael ar y 
fewnrwyd o dan “Cymorth TG”. 

Xen Mobile 
Rhaglen ddiogel sy’n cael ei gosod ar holl ffonau clyfar yr Awdurdod fel y gallwch gael at 
eich  e-bost, calendr, cysylltiadau a thasgau yw XenMobile.  

3G a 4G 
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth gyda’n cyflenwr ffonau 
symudol, Vodafone, i dargedu datblygiad y rhwydwaith ledled y sir. Mae’r gwaith yn cael 
ei wneud gyda chydweithwyr yn yr adran Datblygu Economaidd. Mae Vodafone yn 
bwriadu uwchraddio pob safle mast yn y sir i 4G erbyn diwedd mis Mawrth 2018, a bydd 
gwelliannau sylweddol yn cael eu cyflwyno yn y cyfamser 

 

 

 

 

  

Senario1: Mae Elinor ar y ffôn gyda chyflenwr ond nid yw’n siŵr sut mae ateb un o’r 
cwestiynau sy’n cael ei ofyn iddi. Mae’n gwybod bod ei chydweithiwr Rhys yn ei swyddfa 
ac y bydd yn gallu helpu. Mae’n ffonio Rhys ac yn ei ychwanegu at yr alwad. Mae sgwrs 
dair ffordd ac maen nhw’n ateb y cwestiwn ar unwaith. 

Senario 2: Mae Siôn angen gadael y swyddfa i deithio i gyfarfod ond mae’n aros am 
alwad bwysig. Does neb yn y swyddfa i ateb yr alwad felly mae’n trosglwyddo ei 
estyniad i’w ffôn symudol fel y gall ateb yr alwad ar y ffordd i’r cyfarfod. 
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Symudedd a Diogelwch 
Wrth ganiatáu i staff weithio’n hyblyg, mae dyletswydd gofal ar y Gwasanaethau TGCh i 
wneud yn siŵr bod ein systemau a data yn ddiogel ond hefyd i gydbwyso hyn â sicrhau eu 
bod yn gadarn ac yn hawdd i’w defnyddio. Mae nifer o systemau ar waith i sicrhau bod 
staff yn ddiogel ac yn gallu cysylltu ble bynnag maen nhw angen neu eisiau gweithio. 

Mynediad Wi-Fi  
Mae mynediad i Wi-Fi cyhoeddus ar gael yn holl ystafelloedd cyfarfod a mannau 
cyhoeddus y cyngor fel Y Ffwrnes, Ffreutur Neuadd y Sir a Ffreutur Parc Dewi Sant. Mae 
modd defnyddio unrhyw system Wi-Fi, nid dim ond rhai’r Cyngor, i gysylltu’n llawn â 
systemau’r cyngor. Mae hyn o fudd sylweddol i’n dyfeisiau Gliniadur ac mae’n golygu y 
gallwch weithio ble bynnag y mynnoch. Cyn belled â’ch bod yn gallu cysylltu â’r 
Rhyngrwyd, byddwch yn gallu cysylltu, gyda mynediad llawn i’n holl systemau a 
gwasanaethau, yn union fel pe baech chi yn eich swyddfa draddodiadol. 

Desgiau poeth 
Gallwch fewngofnodi ar unrhyw gyfrifiadur yn yr Awdurdod i gael mynediad i Exchange 
(e-bost) a’r Cynllun Ffeiliau Corfforaethol. Mae ardaloedd arbennig ar gyfer desgiau poeth 
mewn rhaid adeiladau fel Tŷ Elwyn a Depo Trostre. Bydd gwybodaeth am leoliad yr 
ardaloedd yn cael ei chyhoeddi cyn bo hir. 

Amgryptio Gliniaduron 
Rhaid i bob gliniadur a llechen sy’n cael eu defnyddio gan yr Awdurdod gael eu 
hamgryptio’n ddiogel i gydymffurfio â safonau Llywodraeth y DU. Hyd yma mae’r cyngor 
wedi defnyddio ‘Checkpoint’ fel yr offeryn amgryptio. Mae’r feddalwedd hon wedi achosi 
problemau yn y gorffennol, yn enwedig gyda gwasanaethau a rennir. Rydym ni wrthi’n 
newid i gynnyrch newydd o’r enw ‘BitLocker’. Dim ond rhif PIN 4 digid sydd ei angen ar y 
feddalwedd hon yn hytrach na chyfrinair fel Checkpoint. 

Senario 1: Mae Trefor yn byw yn Llanelli ond mae’n gweithio yn 3 Heol Spilman. Mae 
ganddo gyfarfod am 10:30am yn Nhŷ Elwyn fore trannoeth. Mae’n cytuno gyda’i reolwr 
y bydd yn mynd yn syth i Dŷ Elwyn yn y  bore ac yn gweithio yn yr ardal desgiau poeth 
nes ei gyfarfod. 

Senario 2: Gweithiwr Cymdeithasol yw Alwyn ac mae’n byw yn Rhydaman ond yn 
gweithio yng Nghaerfyrddin. Yn ystod y dydd mae’n rhaid iddo wneud nifer o 
ymweliadau, ac mae’n rhaid iddo deipio a chyflwyno nodiadau ar ôl pob un ohonynt. Ar 
ôl y ddau ymweliad cyntaf, mae’n penderfynu cael hoe ac mae’n defnyddio’r wi-fi mewn  
caffi y mae ynddo i fewngofnodi ar y rhwydwaith. Mae’n gwirio ei e-bost gan nad oedd 
ganddo signal ffôn symudol yn gynharach. Mae’n cael mynediad i’r Cynllun Ffeiliau 
Corfforaeth hefyd i arbed y nodiadau y mae wedi’u hysgrifennu ar ôl y ddau ymweliad 
cyntaf. 
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Argraffu a Sganio 
Mae’r system argraffu dan reolaeth Konica Minolta wedi bod ar waith ers 12 mis a mwy 
bellach. Does dim amheuaeth y bydd lleoli argraffwyr ar draws yr ystâd ynghyd â’r gallu i 
argraffu’n ddiogel i unrhyw ddyfais yn cefnogi dulliau gweithio ystwyth. Yn y 12 mis 
diwethaf, mae’r cyngor wedi lleihau faint o ddeunydd mae’n ei argraffu o 18 miliwn i 
ychydig dros 9 miliwn taflen o bapur yn y flwyddyn ddiwethaf. Fodd bynnag, i wella ar 
hyn mae angen i bob un ohonom ni fabwysiadu arferion da drwy argraffu llai, sganio yn 
hytrach na chadw copïau papur ac ailgylchu’n rheolaidd. Gallwn weithio i leihau’r ffigur o 
9 miliwn taflen ymhellach. 

E-Ffurflenni ac Awtomeiddio Prosesau 
Fersiwn gyfrifiadurol o ffurflen bapur yw e-ffurflen (ffurflen electronig). Ar wahân i gael 
gwared ar gost argraffu, storio a dosbarthu ffurflenni sydd wedi’u hargraffu’n barod, a 
gwastraffu ffurflenni sydd heb eu defnyddio, mae e-ffurflenni’n gallu cael eu llenwi’n gynt. 
Gall y wybodaeth a gesglir ar e-ffurflen gael ei throsglwyddo’n electronig i systemau lle 
mae modd defnyddio’r ffurflen i lenwi meysydd, gan alluogi defnyddwyr i gael gwared ar 
y broses bapur. 

Mae Gwasanaethau TG yn ymwneud â nifer o brosiectau lle mae e-ffurflenni yn cael eu 
defnyddio i symleiddio’r broses a chael gwared ar y broses bapur, er enghraifft, archebu 
cyrsiau hyfforddiant corfforaethol. 

 

 

  

Senario 1: Mae Gwyneth  yn dod o hyd i gwrs hyfforddi y mae angen iddi ei gwblhau. 
Mae’n mynd ar y fewnrwyd i lenwi’r cais perthnasol. Mae rheolwr Gwyneth yn derbyn e-
bost yn gofyn a yw’n fodlon cymeradwyo ei chais, mae’n agor y ffurflen ac yn gwirio’r 
manylion cyn ymateb i’r e-bost gan roi ei sêl bendith. Mae’r cais yn cael ei brosesu a’r 
cwrs yn cael ei archebu. Mae Gwyneth  yn cael e-bost i ddweud bod y cais wedi’i 
gymeradwyo a bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu hanfon ati’n fuan. 

Senario 2: Mae Alwyn yn arolygydd Iechyd a Diogelwch ac mae’n defnyddio e-ffurflen i 
weithio’i ffordd drwy arolygiad mae’n ei gynnal. Mae’n mynd drwy’r ffurflen yn llenwi’r 
meysydd angenrheidiol. Bydd y meysydd hyn yn helpu i baratoi’r adroddiad y bydd 
angen iddo ei ysgrifennu maes o law. Fodd bynnag, mae’r arolygiad yn cael ei gynnal ar 
islawr ac nid yw’n gallu cysylltu â’r rhwydwaith. Mae’n parhau i lenwi’r ffurflen ac yn 
cwblhau’r arolygiad. Pan mae’n dychwelyd i’r car mae ei ddyfais yn cysylltu â’r 
rhwydwaith ac mae’r ffurflen yn cael ei dychwelyd i’r system mae’n ei defnyddio yn 
awtomatig. 
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Cydweithio 
Mae sefydliadau’n rhoi mwy o bwyslais ar gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith: gan 
alluogi gweithwyr cyflogedig i gydweithio pan a lle mae angen i ni wneud hynny, ond 
hefyd ein galluogi i fanteisio ar amser ar ein pen ein hunain i feddwl am syniadau a gorffen 
tasgau. Mae technoleg cyfathrebu a chydweithio unedig (UCC) yn ein helpu i gyflawni’r 
cydbwysedd hwnnw, drwy alluogi gweithwyr i gyfathrebu, rhannu gwybodaeth a 
chydweithio mewn amser real pan mae hynny’n gwneud synnwyr, lle bynnag rydym ni. 

Cynllun Ffeiliau’r Cyngor (CFP) 
Mae’r CFP wedi cael ei sefydlu fel y gall staff storio a rhannu dogfennau. Mae modd sefydlu 
ffolderi a’u rhannu gydag unigolion penodol, grwpiau staff, timau neu’r sefydliad penodol. 
Y cyfan sy’n rhaid i staff ei wneud yw anfon dolen i’r CFP i rannu dogfen yn hytrach nag 
atodi ac anfon yr un ddogfen at lawer o bobl. 

Microsoft Exchange 
Microsoft Exchange (Outlook) yw’r prif offeryn y mae’r Awdurdod yn ei ddefnyddio ar 
gyfer post electronig, calendrau, cysylltiadau a phennu tasgau i staff. Mae’n integreiddio’n 
agos gyda Skype for Business, felly mae staff a rheolwyr yn gwybod ble mae pobl ac ar ba 
waith maen nhw’n gweithio heb iddynt orfod bod yn bresennol yn y swyddfa. 

Er mwyn i weithio ystwyth allu ffynnu, dylai pob aelod staff agor eu calendr a’i 
ddiweddaru yn ôl yr angen. Mae’n bwysig defnyddio nodweddion fel ‘allan o’r swyddfa’ 
yn gywir hefyd. 

Sharefile 
Yr un syniad â’r CFP ond bod modd ei ddefnyddio i rannu a chydweithio ar ddogfennau 
gyda phobl neu sefydliadau y tu hwnt i’r cyngor. 

Skype for Business 
Gallwch ddefnyddio Skype i rannu dogfennau a/neu fwrdd gwaith yn ystod cyfarfod ar-
lein neu alwad fideo. Mae hyn yn golygu y gallwch chi a’ch cydweithwyr gydweithio ar 
ddogfennau, taenlenni, a chyflwyniadau ac ati a’u rhannu heb fod yn yr un ystafell. Y cyfan 
sydd angen ei wneud yw ymuno â’r cyfarfod o’ch lleoliadau unigol a bwrw ati.  
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Ar y gweill……. 
 

Softphone 
Meddalwedd yw Softphone sy’n rhedeg ar eich cyfrifiadur neu liniadur ac yn eich galluogi 
i fynd a’ch rhif estyniad gyda chi, ble bynnag yr ewch chi, drwy eich gliniadur. Bydd yn 
integreiddio gydag Exchange, Skype a’ch ffôn symudol i gael un offeryn cyfathrebu unedig 
ar eich gliniadur. Mae’r Gwasanaethau TGCh yn gweithio gyda Microsoft a’n darparwyr 
telathrebu i brofi a datblygu’r nodwedd hon. 

Un rhif ffôn 
Faint o rifau ffôn sydd gan eich cydweithwyr? Ydych chi’n crafu’ch pen un ai i ffonio ffôn 
desg neu ffôn symudol neu rif cartref? Oes rhaid i bethau fod mor gymhleth? Mae’r 
Gwasanaethau TGCh yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gael un rhif ffôn ar gyfer y cyfan. 
Mae hyn yn golygu y byddai rhif ffôn yn cael ei glustnodi i bob aelod staff  a dyma fydd ei 
rif gydol ei yrfa yn yr Awdurdod. Byddai staff yn gallu rheoli ble mae’r alwad honno’n cael 
ei hateb, boed ar ffôn desg, softphone, ffôn symudol neu hyd yn oed beiriant ateb. Rydym 
yn ymchwilio i gost/budd y math hwn o dechnoleg. 

Wi-fi Cyhoeddus 
Mae’r Gwasanaethau TG wrthi’n ymchwilio i’r posibilrwydd o weithredu wi-fi cyhoeddus 
mewn mannau allweddol ledled Sir Gâr. Gallai hyn gynnwys gosod wi-fi mewn trefi i helpu 
i annog masnach a thwristiaeth yn ogystal â darparu wi-fi mewn adeiladau cyhoeddus fel 
llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol ac adeiladau cyhoeddus addas eraill. Bydd y 
cyhoedd a staff yr Awdurdod ar eu hennill oherwydd efallai y bydd posibilrwydd o 
ddarparu wi-fi mewn ardaloedd â darpariaeth ryngrwyd wael. 

 
 


