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Nodiadau’r 
Cadeirydd

Mae tîm Economi a Mentergarwch Torfaen yn cynnal 
digwyddiad brecwast yn delio gyda phynciau poeth diogelu 
data a seibr-droseddau ar ddydd Iau 15fed Chwefror. Gall 
aelodau fynychu hwn am ddim, a bydd ein cyfarfod nesaf ar 
15fed Mawrth 2018 yn ymwneud â chyllid, gyda sgwrs gan 
Fanc Datblygu Cymru, ynghyd â chyfle i rwydweithio.

Gan edrych i’r dyfodol, rydym yn cynnig cyfle i fusnesau noddi 
cyfarfod Llais Busnes Torfaen gyda thoreth o gyfleoedd 
marchnata ar gyfer eu busnes. Rwy’n falch o gyhoeddi mai 
Tai Cymunedol Bron Afon yw ein noddwr cyntaf.  

Gyda’r Flwyddyn Newydd daw cyfleoedd newydd i feithrin 
perthynas gyda busnesau eraill a gweithwyr proffesiynol yn 
Nhorfaen a bydd Llais Busnes Torfaen yn parhau i wneud 
popeth y medrwn i helpu gyda hynny.   
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Bydd y rhai craffaf yn eich plith wedi sylwi bod llun y 
Cadeirydd wedi newid. Mae hyn oherwydd bod Dennis 
Ricketts, sydd wedi bod yn Gadeirydd am lawer o 
flynyddoedd, wedi penderfynu ymddiswyddo, er y bydd yn 
parhau i fod yn aelod gweithgar o’r pwyllgor a’r clwb.  Fy rôl 
gyntaf yw diolch i Dennis am ei waith caled a’i ymroddiad i’r 
clwb dros y blynyddoedd, a gobeithio iddo fwynhau’r ffarwel 
ac yn enwedig cael ei serenadu gan gyn Phantom of the 
Opera a seren y West End, Peter Karrie yn y digwyddiad 
Nadolig. 

Tyfu ein haelodaeth o amrywiaeth eang o sectorau yw prif 
uchelgais y clwb busnes yn ystod y flwyddyn nesaf a byddwn 
yn rhoi croeso cynnes i aelodau, hen a newydd. Felly dyma 
atgoffa aelodau presennol i adnewyddu eu haelodaeth a rhoi 
galwad i aelodau newydd i gymryd cipolwg ar ein pecynnau 
aelodaeth blynyddol a bwndeli. Mae gennym nifer o 
ddigwyddiadau rhagorol ar y gweill ar gyfer y flwyddyn, a po 
fwyaf y nifer o fusnesau sy’n mynychu, y gorau i ni oll.

Ashley Harkus
Cadeirydd, Llais Busnes 
Torfaen

Ein Digwyddiad Nesaf 

ARCHEBWCH EICH LLE yn y digwyddiad hwn: 

http://bit.ly/tbv-feb2018-cy

Greenmeadow Golf and Country Club,
Cwmbran

Dyddiad i’ch dyddiadur
21/06/18 - Llais Busnes Torfaen - 5pm

20/09/18 - Llais Busnes Torfaen - 5pm

06/12/18 - Llais Busnes Torfaen - 5pm

Cynhelir ein cyfarfod cyntaf ar ddydd Iau 15 Mawrth, 5pm yng 
Nghlwb Golff Greenmeadow, ac rydym yn falch o gyhoeddi 
bod Tai Cymunedol Bron Afon yn noddi ein digwyddiad cyntaf 
yn 2018.
Ar gyfer y cyfarfod hwn, bydd Banc Datblygu Cymru (Cyllid 
Cymru gynt) yn cyflwyno gwybodaeth ynghylch eu benthy-
ciadau busnes y gellir eu defnyddio i gychwyn neu ehangu 
busnes, prynu offer neu stoc newydd neu hyd yn oed i brynu 
busnes.

Yn dilyn hyn bydd aelodau AVA Security a CMD International 
dan y sbotolau, i’w ddilyn gan rwydweithio pwrpasol.

Mae gan aelodau hawl i 2 le am ddim yn y digwyddiad hwn, 
felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chydweithiwr, cleient 
neu gyswllt busnes fel y gallwn gynnig cysylltiadau busnes 
gwerthfawr y naill i’r llall. Gall aelodau Llais Busnes Torfaen 
hefyd ddod â baner Dros Dro - nodwch a ydych yn dod ag un 
ar y ffurflen archebu electronig.

TUDALEN 3
Cyber Essentials
Paratoi eich systemau TG ar 
gyfer Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR)

TUDALEN 4
Cyflymu Cymru i Fusnesau
Eight Excellent Marketing Methods that 
won’t Break the Budget

TUDALEN 6
Ffederasiwn y Busnesau 
Bychain (FfBB)
Digidol i’r Flwyddyn Newydd

YN Y RHIFYN HWN:

Ddim yn aelod? Beth am ymuno
â ni a dod i’r digwyddiad?
Ffoniwch 01633 648644                                                                 
E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk                                                            
Cliciwch ar y ddolen ganlynol:                                     

http://bit.ly/TBV-business-club-cy
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Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi llunio’r teclyn perffaith i ddioge-
lu hawliau preifatrwydd ei ddinasyddion a’i sefydliadau – 
GDPR.

Yn sylfaenol, mae’n ymwneud â’r pryderon sy’n gysylltiedig â 
chasglu data personol a sut mae busnesau yn ei ddefnyddio. 

Mae gan y rheoliadau’r grym i uno a chryfhau’r amddiffyniad o 
ddata unigolion.

Felly, beth ddylech chi wneud?

Gofynnwch i chi’ch hunain ‘Ydyn ni’n casglu unrhyw ddata 
personol?’. Mae’n debyg iawn mae ydyn yw’r ateb. Mae yna 
rhai pethau amlwg sy’n dod i’r meddwl pan fyddwch yn meddwl 
am ddata personol; serch hynny, mae yna ffurfiau newydd ar 
ddata sydd ond wedi dod i fodolaeth yn ystod y degawd 
diwethaf – meddyliwch am gyfeiriadau Protocolau’r Rhyngr-
wyd, cwcis, teclynnau tracio fel Google Analytics, ac unrhyw 
ddynodwyr digidol eraill. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth bobl pa ddata 
personol yr ydych chi’n cadw ynglŷn â nhw a beth yr ydych yn 
bwriadu gwneud ag e. A chofiwch, mae caniatâd yn allweddol 
– peidiwch â thybio bod gyda chi ganiatâd i ddefnyddio gwybo-
daeth pobl – er mwyn cydymffurfio gyda’r rheoliadau mae’n 
rhaid i chi ofyn yn benodol amdano. 

Dylai’ch cynghorwyr cyfreithiol fod yn eich cynorthwyo, felly 
hefyd eich cynghorwyr AD.  Gall bob cyflenwr helpu gyda hyn 
hefyd.

• Ar Fai 25ain 2018, daw GDPR yr UE i rym

• Dirwyon o hyd at €20miliwn neu 4% o 
drosiant byd-eang yw’r pris y gall busne-
sau orfod talu os nad ydyn nhw’n cydymf-
fur�o â’r rheoliadau.

• 72 awr yw’r amser sydd gan sefydliadau i 
hysbysu eu hawdurdod diogelu data lleol 
am dor-amod data

Cyber Essentials

Mae enw Cyber Essentials yn dweud y cwbl, gan ei fod yn 
hanfodol i bob busnes, yn arbennig gan fod GDPR ar 
gyrraedd. 

Mae cynllun Cyber Essentials yn ffurf o achrediad sy’n 
profi bod eich cwmni yn cadw at arferion gorau diogelwch 
seiber. Mae’n safon sefydliadol a gaiff ei defnyddio i asesu 
eich cwmni er mwyn gweld a yw eich systemau TG yn 
ddigon diogel. 

Os hoffech chi’r achrediad yma mae gyda chi ddau ddewis 
- Cyber Essentials neu Cyber Essentials Plus (sydd yn fwy 
trwyadl o lawer). 

Gallwch weld sut all hyn fod yn ddefnyddiol, yn arbennig 
gyda rheoliadau (llymach) GDPR ar y gweill. Os ydych chi 
am sicrhau bod eich cwmni’n cydymffurfio â GDPR, Cyber 
Essentials yw un o’r atebion gorau a mwyaf dibynadwy i 
ochr TG y rheoliadau!

P’un ai ydych chi am leddfu eich pryderon o gylch Diogel-
wch Seiber a Risg Seiber, neu eich bod yn pryderu’n beno-
dol ynglŷn â chydymffurfio â GDPR, cynllun Cyber Essen-
tials yw’r cam allweddol nesaf i chi.

Dysgwch fwy am gynllun
Cyber Essentials yn
https://www.cyberessentials.ncsc.gov.uk/
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Does dim angen cyllideb fawr i greu a rhannu gweithgarwch 
marchnata digidol effeithiol.

Mae digon o dactegau am ddim neu ar gyllideb isel y gallwch 
eu defnyddio i helpu creu ymwybyddiaeth o'r brand, ymgysylltu 
â darpar gwsmeriaid a rhai presennol, a gyrru twf mewn gwer-
thiant.

Gwnewch yn fawr o atgyfeiria-
dau cwsmeriaid
Mae gair ar lafar yn arf pwerus ar gyfer tyfu busnesau 
oherwydd gall yr argymhellion rhad ac am ddim hyn helpu i 
godi ymwybyddiaeth a gyrru gwerthiant. Drwy greu rhaglen 
atgyfeirio gallech annog cwsmeriaid i rannu e-bost neu 
ddolen gyda'u ffrindiau fel eu bod yn cael gostyngiad neu 
rodd pan fydd y darpar gwsmer yn prynu. 

Cynnwys a gynhyrchir gan 
ddefnyddwyr
Anogwch eich cwsmeriaid i rannu eu lluniau, adolygiadau a 
fideos gyda chi trwy eich gwefan neu gyfryngau cymdeitha-
sol. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r 
busnes ymhlith eu cylch nhw o ddilynwyr a ffrindiau, ond yn 
darparu cynnwys gwych a gynhyrchir gan ddefnyddwyr y 
gellir, gyda'u caniatâd, ei ddefnyddio i ddangos eich cynnyrch 
neu wasanaeth ar waith. Mae cymeradwyaeth gan ddefny-
ddwyr go iawn yn dysteb ar-lein wych arall i annog darpar 
brynwyr.

Partneriaethau a chydweithio
A oes cyfleoedd i chi i baru neu gydweithio â busnesau eraill 
yn eich maes neu sector gyffelyb? Yn groes i’r hyn a feddylir, 
gall dewis y busnes iawn i weithio gyda chi, helpu i 
draws-hyrwyddo’r ddau fusnes a gyrru gwerthiant. Gallech 
gynyddu twf gwerthiant trwy godi eich proffil yn y maes yn 
effeithiol, gan gyrraedd cynulleidfa newydd a chynyddu 
ymwybyddiaeth o'ch busnes.

Marchnata e-bost
Mae marchnata e-bost yn dacteg wych i fusnesau o unrhyw 
faint. Mae datblygu e-gylchlythyr da neu anfon e-bost farch-
nata awtomataidd yn cynnig ffordd wych o gadw mewn 
cysylltiad rheolaidd â'ch ffans a chwsmeriaid. Bydd cyfathre-
bu rheolaidd gyda'ch cynulleidfa yn help i gadw eich brand 
yng nghof cwsmeriaid, datblygu perthynas hir dymor a 
chynyddu cyfleoedd i uwch a thraws-werthu.

Eisiau darganfod mwy o awgrymiadau 
marchnata digidol?
Ymunwch â Dosbarth Meistr Marchnata Digidol ac Ar-lein  
4-awr am ddim Cyflymu Cymru i Fusnesau a gynhelir mewn 
lleoliadau cyfleus i chi.  Cofrestrwch nawr!

Am ragor o wybodaeth, chwiliwch ar-lein: Cyflymu 
Cymru i Fusnesau 03332 408329 / superfast@business-
wales.org.uk 

Cynnwys yw’r brenin bob amser
Cynnwys da, wedi’i ddiweddaru'n rheolaidd fydd yn sicrhau 
bod defnyddwyr yn dychwelyd at eich gwefan a busnes. Boed 
yn erthyglau sy’n rhoi cyngor, darnau ymchwil, newyddion 
neu ddiweddariadau, bydd cynnwys defnyddiol a pherthnasol 
yn ychwanegu mwy o werth at daith y cwsmer ac yn sicrhau 
bod eich gwefan yn parhau'n gyfredol a chyfoes. Bydd y 
cynnwys nid yn unig yn denu ymwelwyr ond yn rhoi deunydd 
gwych i chi ar gyfer proffiliau cyfryngau cymdeithasol a 
gweithgarwch marchnata ar e-bost a bydd yn help i’ch 
busnes i gyrraedd gwell safle mewn peiriannau chwilio.

Ewch yn weledol gyda fideo
Rhowch gynnig ar greu fideos gwybodaeth neu arddangos i 
helpu eich cwsmeriaid. Gellir gwneud y fideos hyn yn rhwydd 
ac yn rhad yn fewnol, ond byddant yn helpu i ddynodi eich 
gwybodaeth a datblygu eich awdurdod o fewn eich sector.

Byddwch yn gymdeithasol!
Manteisiwch ar y nifer cynyddol o rwydweithiau cymdeithasol 
i ymgysylltu â'ch cwsmeriaid, rhannu eich cynnwys a datbly-
gu eich personoliaeth brand. Drwy amserlennu negeseuon yn 
rheolaidd gallwch sicrhau fod eich busnes bob amser yn 
weithgar ar-lein, hyd yn oed yn ystod cyfnodau prysur yn y 
gwaith.

Ailgylchwch hen gynnwys
Os ydych yn cael trafferth creu syniadau ar gyfer cynnwys 
newydd, ystyriwch ffyrdd creadigol o ailddefnyddio eich 
cynnwys presennol. Gallech drosi darn o ymchwil yn ffeithlun, 
creu fideo sy'n seiliedig ar gynnwys o hen erthygl neu ystyried 
ffyrdd newydd i gael eich cynnwys o flaen cynulleidfa ehan-
gach. Mae'n annhebygol bod pob un o'ch cwsmeriaid wedi 
gweld eich cynnwys presennol, felly mae digonedd o 
gyfleoedd i fod yn ddyfeisgar!

Dyma 8 o hoff dech-
negau marchnata digidol 
ar gyllideb isel Cyflymu 
Cymru i Fusnesau
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Egin Dechnolegau; mae’r ymadrodd yn or-syml, yn awgrymu 
dechreuad a hyd yn oed, efallai, diniweidrwydd embryonig 
llechwraidd; datblygiad darlun yn araf allan o ansicrwydd 
niwlog. Mae hyn yn ffordd anghywir, ac efallai’n ffordd farwol i 
fusnes i feddwl am egin dechnoleg.

Mae’n hysbys ddigon bod egin dechnolegau’n aflonyddol, ond 
yr hyn sy’n llai hysbys yw cyfradd  esbonyddol newid datbly-
giad; cyfradd newid sy’n arwain at don newydd o dechnolegau 
hynod o rymus. Felly beth yn union yw’r technolegau yma?  Sut 
allan nhw effeithio ar eich busnes?  A sut gallwch droi'r aflony-
ddwch i’ch budd chi?

Yn yr erthygl hon rydym yn mynd i edrych i 
mewn i’r hyn a alwyd gan PwC “yr wyth 
hanfodol”; wyth o dechnolegau sydd ar y 
blaen o ran egin dechnolegau, sef:

Un peth i sylwi arno yw bod y technolegau yma, fel bacwn ac 
wy, yn cyd-fynd.  Does dim un dechnoleg chwedlonol yma i 
dynnu sylw, sydd yn amlwg yn gwneud pethau’n fwy cymhleth.  
Felly gadewch i ni eich drysu gyda gwibdaith o’r wyth maes 
yma.
Nod Rhyngrwyd Pethau yw cael ein dyfeisiau i gyd i siarad â’i 
gilydd; dychmygwch eich car yn dweud wrth eich tŷ i gynnau’r 
golau a’r ffwrn wrth i chi deithio’n ôl o’r swyddfa. Mae Dysgu 
Peirianneg yn ychwanegu elfen o ddeallusrwydd i gyfrifiadu-
ron, felly cyfunwch y ddau ac mae gennych chi systemau sy’n 
dysgu o’r hyn yr ydych chi’n gwneud.  Defnyddiwch y mecatro-
neg sydd wedi gwella ac sydd wedi rhoi hwb i’r diwydiant 
Roboteg, ac mae gyda ni ddiwydiannau wedi eu hawtomeid-
dio’n llawn. Dychmygwch ffatri sy’n ail-gyflunio’i hun ar gyfer 
bob rhediad cynhyrchiad, hyd yn oed os nad yw wedi creu’r 
cynnyrch yna o’r blaen. A chyda dulliau cynhyrchu fel argraffu 
3D, bydd hynny hyd yn oed yn haws.  Gall argraffwyr 3D 
weithio nawr gyda deunydd mor amrywiol ag aloiau metel o 
safon awyrfodol, gwydr a chrochenwaith, hyd yn oed siocled a 
saws coch. Hefyd, mae gwaith diweddar gan MIT wedi 
cynyddu’r cyflymder argraffu gymaint â deg gwaith yn fwy.

Mae Realiti Rhithiol wedi gweld llawer o ddefnydd fel 
caledwedd gemau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o 
gemau pyslau at ddal crymgledd, ond mae ganddo fuddion 
gwirioneddol pan y’i defnyddir fel dyfais wrth y pwynt gwer-
thiant; yn caniatáu i’r cwsmer weld yr hyn maen nhw’n 
prynu a hyd yn oed rhyngweithio gyda’r cynnyrch tra ei fod 
ond yn fodel digidol rhad. Mae Realiti Estynedig wedi bod 
yn arafach wrth ddatblygu, ond gyda phob un yn cario ffôn 
clyfar, mae’n debygol o fod yn fwy aflonyddol hyd yn oed 
na Realiti Rhithiol; gan gyfuno’r gofod digidol a ffisegol 
wrth i ddefnyddwyr gyrraedd eu data yn haws ac yn fwy 
aml.

Bydd Blockchain yn rhoi sail ddiogel, olrheiniadwy, atebol 
y gellir ei ddefnyddio mewn marchnadoedd ariannol, 
systemau pleidleisio, Eiddo Deallusol, dilysiad a tharddiad 
perchnogaeth.  Yn olaf bydd y camau mewn meddygaeth 
yn galluogi pobl i fod yn fwy iach ac i fyw’n hirach; gan agor 
marchnadoedd newydd a grwpiau defnyddwyr wrth i dech-
nolegau meddygol adael yr ysbytai a mynd i mewn i 
ystafelloedd ymolchi a gwely’r byd.

Felly beth ddylech chi wneud yn eich busnes ynglŷn â’r 
egin dechnolegau yma? Wel, y peth cyntaf yw nid yr hyn 
ddylech chi wneud, ond rhywbeth na ddylech chi wneud, 
peidiwch ag ymlacio.  Mae’r technolegau yma’n mynd i 
effeithio arnoch chi. Peidiwch â chlymu’ch hunain wrth 
feddwl bod eich diwydiant yn rhydd o unrhyw ymyrraeth 
neu osod eich hunain y tu ôl i wal o ddifaterwch.  Os na 
fyddwch yn cymryd mantais o’r rhain, bydd y rhai sy’n 
cystadlu yn eich erbyn yn gwneud. Addysgwch eich hun; 
ar y technolegau newydd yma a’u dylanwad pellgyrhaed-
dol. Gallan nhw i gyd fod o fudd i’ch busnes mewn rhyw 
ffordd.
Ar ôl hynny, mae’n golygu siarad ag arbenigwyr; ein nod 
yma yn CEMET yw hybu egin dechnolegau yng Nghymru 
trwy gydweithio a throsglwyddo gwybodaeth, felly mae yna 
grwpiau yno sy’n gallu helpu.  Hefyd, edrychwch ar eich 
staff presennol.  Os oes rhywun yn frwdfrydig ynglŷn â 
thechnoleg, defnyddiwch y brwdfrydedd hynny a gofyn-
nwch iddyn nhw ymchwilio iddi. Nawr yw’r amser i fod yn 
rhagweithiol, oherwydd mae’r technolegau yma’n dod , yn 
gyflym iawn.

Rhyngrwyd Pethau  
Dysgu Peiriannau  
Roboteg
Argraffu 3D 
Realiti Estynedig 
Realiti Rhithiol 
Blockchain
Meddyginiaeth Adnewyddol a 
Phersonoledig
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Meddalwedd

• Cadw meddalwedd a systemau gweithredu yn gyfredol ble 
bo hynny’n bosibl
• Ystyried uwchraddio dyfeisiau a meddalwedd nad sydd 
bellach yn derbyn diweddariadau diogelwch
• Ystyried dadosod meddalwedd nad ydw i angen rhagor
• Gosod meddalwedd gan gwmnïau dibynadwy yn unig be 
hynny’n bosibl ac ymchwilio i unrhyw feddalwedd arall cyn ei 
osod

Pori’r We

• Osgoi gwefannau anghyfarwydd ble bo hynny’n bosibl
• Sicrhau bod gwefannau’n defnyddio HTTPS pan eu bod yn 
trosglwyddo gwybodaeth sensitif
• Ystyried gosod atalydd hysbysebion gan fod hysbysebi-
on/naid-negeseuon yn gallu cael eu defnyddio i drosglwyddo 
drwgwedd

Di-wifr

• Sicrhau bod fy rhwydweithiau diwifr yn cael eu diogelu gan 
gyfrinair gydag amgryptiad WPA2 neu’n gryfach
• Osgoi defnyddio diwifr cyhoeddus/cymunedol ble bo 
hynny’n bosibl ac osgoi ei ddefnyddio ar gyfer trosglwyddo 
data sensitif (fel gwybodaeth mewngofnodi/bancio) ar bob 
cyfrif

Cadw wrth Gefn

• Cadw ffeiliau a chyfrifiaduron pwysig wrth gefn yn rheolaidd
• Ceisio cael mwy nag un arbediad wrth gefn a cheisio storio 
o leiaf un ohonyn nhw oddi ar y safle
• Sicrhau bod pob arbediad yn cael eu storio’n ddiogel yn 
gorfforol (o dan glo) ac yn ddigidol (wedi eu diogelu gan 
gyfrinair a/neu wedi eu hamgryptio)
• Gwirio bod fy arbedion yn gweithio trwy ymarfer eu defny-
ddio i adfer data

Dyfeisiau

• Sicrhau bod pob cyfrifiadur a dyfais symudol yn cael eu 
diogelu a’u hamgryptio 
•  Cloi dyfeisiau pan na fyddant yn cael eu defnyddio a 
pheidio â gadael dyfeisiau heb oruchwyliaeth mewn 
lleoliadau annibynadwy 
• Osgoi gosod cyfryngau cludadwy heb eu cadarnhau (CD/D-
VD/Gyriad USB) i ddyfeisiau

Digidol i’r Flwyddyn 
Newydd

Mae’n ddechrau blwyddyn newydd ac felly ystyriwch wneud 
addunedau digidol ar gyfer y flwyddyn newydd i’ch gwarchod 
chi a’ch busnes rhag ymosodiadau seiber a thwyll ar-lein. 
Bydd cymryd yr amser i gwblhau rhai o’r camau syml yma yn 
gwarchod eich busnes trwy gydol y flwyddyn rhag y bygyth-
iadau mwyaf cyffredin ar-lein a gallai arbed miloedd o 
bunnoedd ac oriau o rwystredigaeth i chi. Mae Action Fraud, 
canolfan y DU ar gyfer derbyn adroddiadau o dwyll a 
throsedd seiber wedi dweud bod un o bob pedwar busnes 
bach yn cael eu heffeithio gan dwyll pob blwyddyn, gydag 
amcangyfrif o £18.9 billion o gost ar draws yr holl sectorau.

 Yn 2018 byddaf yn:

Cyfrineiriau

• Sicrhau bod fy holl gyfrineiriau yn unigryw ac yn gymhleth
• Defnyddio dilysiad dau ffactor ar bob cyfrif ble bo hynny’n 
bosibl
• Ystyried defnyddio rheolwr cyfrineiriau i storio cyfrineiriau 
cymhleth

Gwrth-feirws

• Gosod meddalwedd gwrth-feirws dibynadwy a sicrhau ei fod 
yn cael ei gadw’n gyfredol
• Trefnu sganiau rheolaidd o fy nghyfrifiaduron gan fy meddal-
wedd gwrth-feirws 
• Peidio ag anwybyddu unrhyw negeseuon gan fy meddal-
wedd gwrth-feirws
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Nid dim ond newid technolegol yw hyn ond cyfle i wneud 
gwelliannau gweithredol i’ch busnes.

‘Mae Prif Weithredwr BT Group, Gavin Patterson wedi 
cyhoeddi bwriad BT i fudo’u cwsmeriaid i gyd i rwydwaith 
IP erbyn 2025, gan ddiffodd rhwydwaith ISDN.  Fel prif 
gyflenwr ffonau'r DU, bydd y newid yma’n effeithio ar 
filoedd o fusnesau ar draws y wlad.  Felly beth mae hyn 
yn golygu i’ch busnes?’

O 2020 ymlaen ni fydd BT a chyflenwyr eraill yn darparu 
cysylltiadau ISDN newydd ar gyfer systemau ffôn. Ar ôl 
2025 daw cefnogaeth i’r gwasanaethau yma i ben.

Os yw eich busnes yn defnyddio ISDN heddiw, beth 
ddylech chi fod yn ei ystyried? 

Mae galwadau i ac o’ch busnes yn cyrraedd ac yn gadael 
dros gysylltiad ISDN naill ai gan ddefnyddio llinellau 
ISDN2 (dau alwad y llinell) neu ISDN 30 (hyd at 30 o 
alwadau ar gyfer pob cysylltiad). Mae’r rhain fel arfer yn 
cael eu hateb yn eich swyddfa ac yn cael eu danfon at yr 
estyniad cywir.  Mae’r nifer o alwadau olynol yn cael ei 
chyfyngu gan nifer y sianelau.

Bydd amrywiaeth o enwau ar y gwasanaeth newydd, SIP 
Trunks, Voice over IP, VoIP a Hosted Voice Services a 
bydd pob un yn defnyddio’r band eang/rhyngrwyd er 
mwyn cysylltu â’r gwasanaethau newydd.  Dylai’r 
gwasanaethau newydd yma gynnig ateb mwy cost-ef-
feithlon nag sydd heddiw, ond mae dibynadwyedd y 
cysylltiad yn ffactor allweddol i’w ystyried, a dylai trafoda-
eth gydag arbenigwyr Voice over IP fod yn uchel ar eich 
rhestr wrth i chi ystyried newid o’ch system yn ystod y 
blynyddoedd nesaf.  

Atebion a Gynhelir trwy VoIP

Yn y model yma mae’r system ffôn/system canolfan gyswllt 
wedi ei sodro yn y cwmwl ac yn eiddo i ac yn cael ei chyflenwi 
gan ddarparwr y gwasanaeth. Yn aml fe’i cyflenwir fel 
gwasanaeth wedi ei rheoli, cynhelir uwchraddiadau a diwed-
dariadau ac maen nhw’n cynnwys unrhyw weithgareddau 
cefnogaeth a newid.  Fel yn y model cynt, danfonir galwadau 
ar draws y cysylltiad band eang a’u danfon ymlaen at y darnau 
llaw yn y cwmni gan ddibynnu ar sut mae’r gwasanaeth wedi 
ei gyflunio.
Pa un bynnag o’r ddau ddewis yma a gymerwch, sicrhewch 
fod gwydnwch y cysylltiad rhwydwaith a chymorth wrth gefn 
mewn argyfwng yn rhan o’r pecyn.

Cynnwys Munudau Ie neu Na?
Gall y ddau wasanaeth SIP/VoIP uchod gynnwys pecyn 
munudau neu gallant gael eu darparu ar sail talwch wrth fynd 
ar gyfer cost galwadau.  

Manteision a Gwelliannau Busnes i’w
Hystyried
Bydd cwmnïau sy’n cymryd yr amser i werthuso sut all y dech-
noleg newydd yma wella’u busnes yn siŵr o gael yr elw gorau 
o’u buddsoddiad.   

Busnes Aml-safle: Mae’r gwasanaeth a gynhelir yn ddelfry-
dol ar gyfer y math yma o gleient, gan fod pob cyfathrebu 
rhwng swyddfeydd am ddim, gan gynnwys o ddesg i ddesg, 
trosglwyddo galwadau, gweld a yw unigolion ar gael. 

Mudoledd: Dylai busnesau bach neu fawr sydd â staff 
symudol, sydd yn anaml wrth eu desg, geisio gwneud defnydd 
o’r cymhwysiad ffôn clyfar sy’n caniatáu integreiddio gyda’r 
ffôn ar eu desg, fel estyniad o’u hestyniad, megis.

Presenoldeb yn Farchnad: Oherwydd natur technolegau 
VoIP gall cwmnïau ddewis cael amrywiaeth o rifau lleol, gan 
ddangos presenoldeb lleol i gwsmeriaid posibl a fyddai fel 
arall o bosibl yn credu bod eich cwmni yn rhy bell yn 
ddaearyddol.  
  

SIP Trunks

Y dewis cyntaf fyddai newid eich llinellau ISDN presennol gyda 
chysylltiad band eang, boed yn llinellau ar les neu fand eang 
ffeibr. Mae’r cysylltiad un pwrpas wedyn yn cario nifer o drynci-
au SIP yn gweithio’n debyg i sianelau ISDN ble mae’r nifer o 
alwadau olynol yn cael ei chyfyngu i’r nifer o drynciau SIP yr 
ydych wedi gosod ac yn talu amdanynt trwy rent bob mis.   

DIGITAL 
HANDSETS

EXCHANGE 
and UK 

NETWORK

ISDN 2/30 
CONNECTIONS

CURRENT TELEPHONE SYSTEMS

ON PREMISE 
PBX / CONTACT 

CENTRE

BUSINESS PREMISE

Gwasanaethau Ffôn Presennol

Gall y system y byddwch yn dewis 
gael dau fodel o weithredu:   
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Ydw i am newid y byd? Wel, na, ddim felly, ond rydw i am 
newid agweddau tuag at gyfrifwyr.
Yn y gorffennol byddai’r cyfrifydd yn eich gweld ar ddiwedd y 
flwyddyn er mwyn mynd dros y cyfrifon ac, efallai, trafod beth 
oeddech chi’n bwriadu gwneud y flwyddyn wedyn. Oni bai 
eich bod yn gwmni mawr iawn does fawr arall i wneud yn aml 
iawn.
Treuliais i ddeg mlynedd yn hyfforddi cyfrifwyr ar ran cwmni 
hyfforddi cyfrifwyr mwyaf y wlad ac un o’m meysydd 
arbenigol oedd yr astudiaeth achos terfynol ar gyfer arholiad 
yr AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddiaeth) a oedd yn 
gofyn i’r myfyrwyr edrych ar eu gweithle i gael hyd i bethau 
nad oedd yn gweithio neu a oedd yn berygl o ran twyll neu, yn 
syml iawn, yn anghywir.
Roedd gen i ddiddordeb mawr yn y math o broblemau oedd 
gan y cwmnïau yma. Mewn rhai achosion, roeddwn i’n synnu 
bod y cwmni’n dal i fynd! Penderfynais i fynd yn ôl i ddiwyd-
iant. 
Gwelais i gyfle i helpu busnesau llai i gael y cyngor, yr arbeni-
gedd a’r set sgiliau sydd fel arfer gan gwmnïau mwy. Pan 
rydych chi’n fach, neu’n fusnes newydd, does neb yno i 
ddweud wrthych chi bod eich costau yn y lle anghywir, does 
neb yno i esbonio pam fod angen i chi lunio rhagolwg o’ch 
incwm a’ch gwariant.

Pecynnau Noddi Cyfarfod 
Llais Busnes Torfaen 
Newydd ar gyfer 2018  
• Logo eich cwmni ar ein holl ddeunyddiau march-
nata cyn ac ar ôl y digwyddiad h.y. Cylchlythyr, 
e-negeseuon, datganiadau i’r wasg
• Cysylltiadau i’r wefan noddi trwy ein tudalen 
bwcio digwyddiad ac e-negeseuon am y digwyddi-
ad
• Hysbyseb troedyn ar du mewn clawr y cylchlythyr 
lle caiff y digwyddiad ei hysbysebu
• Hysbyseb tudalen lawn ar ein sgrin hysbysebu yn 
nhu blaen yr ystafell 
• Stondin dros dro y tu ôl i’r siaradwr gwadd ac 
wrth y fynedfa i’r digwyddiad
• Cyfle i siarad am eich busnes i’r ystafell am 5 
munud cyn y prif ddigwyddiad
• Cyfle i ddarparu deunydd marchnata i bawb sy’n 
mynychu ar y dydd

Hyn i gyd am ddim ond 
£250.00+TAW fesul cyfarfod

Aelodau newydd

 Doedd neb wedi treulio amser i esbonio’r pethau yma iddyn 
nhw a nawr maen nhw'n llawer mwy gofalus ynglŷn â ble 
maen nhw’n gwario’u harian nawr.
Gydag Accretion Accountancy Ltd mae gyda chi bartner 
busnes. Rydw i’n ystyried fy hun yn gyfrifydd mewn perthynas 
gan nad ydw i ond yn cysylltu â chi ar ddiwedd y flwyddyn.  
Mae gen i strategaeth o brisio sefydlog sy’n cynnwys gymaint 
o e-byst, galwadau ffôn a chyfarfodydd Skype a fynnwch chi. 
Rwy’n cynnig hyfforddiant i’m cleientiaid a byddaf yn esbonio 
unrhyw beth ariannol mewn ffordd nad sy’n ariannol; yn syml, 
cewch Gyfrifydd Rheolaeth, am gyfran o’r gost. 
Mae gwasanaethau hefyd yn cynnig cadw’r llyfrau, gan 
dynnu’r straen o’r holl broses, a chaniatáu i chi dreulio’ch 
amser yn rhedeg eich busnes neu’n mwynhau amser gyda’r 
teulu, gan wybod bod cyllid eich busnes wedi ei esbonio i chi, 
yn cael eu rheoli’n gywir ac mewn iaith glir.  Cewch sicrwydd 
hefyd eich bod yn gwneud yr elw mwyaf tra’n cadw at y 
rheolau, a’r hyder bod pob dim yn ei le, heb fod unrhyw sioc 
yn eich aros.

Hoffem ddiolch i'n cyfranwyr:

Awaken Coaching Ltd
www.awakencoaching.co.uk
Banyard Independent Advice Services Ltd
www.banyardifa.co.uk
Bell IT
www.bellitsolutions.co.uk
Gabb & Co
www.gabb.co.uk
Development Bank
www.developmentbank.wales
Lloyds Bank
www.lloydsbankcommercialfinance.co.uk

Jaine Wills
Accretion Accountancy
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