Seminar Dysgu a Rennir IM & T Management - RHANNU
Trefnir allbynnau’r gweithdy yn ôl themâu:

Caiff syniadau a phroblemau cynrychiolwyr eu paru lle y bo’n bosibl.

1.

Cyfrifiadura Cwmwl

Rhannu Arferion Da
Defnyddio Gwasanaethau Cwmwl er
mwyn darparu gwasanaethau ffôn

Defnyddio gwasanaethau Cwmwl ar
gyfer adfer mewn argyfwng. Defnyddio
Google Custom Search ar gyfer
gwefannau ac integreiddio gyda dulliau
dadansoddol Google
Wrth ddefnyddio gwasanaethau
‘Cwmwl’ rydym wedi dysgu bod
isadeiledd yn bwysig – po bellaf, po
fwyaf y problemau

Angen Dysgu / Cael trafferthion â
Lee.Evans@Newport.gov.uk

Mark Condron
Mark.condron@artscouncil.org.uk

Steve Thorn – steve.thorn@serengroup.co.uk

Google Drive – Rheoli caniatâd ar
ddogfennau? Dewisiadau chwilio ar
gyfer adfer dogfennau / gwybodaeth.
Golygu ar y pryd – rheolaethau?
Pa mor eang y caiff ei ddefnyddio?
(Rhifau)
Oes modd archwilio ac olrhain
negeseuon?
Pa mor ddiogel ydyw?
- Mynediad wedi’i ddilysu
- Pa reolaethau sydd ar waith
Dewisiadau ar gyfer gweithio ar sail
cwmwl – elusen tua 20 o weithwyr
cyflogedig

Ydych chi wedi cynnal asesiad risg
diogelwch busnes a / neu wybodaeth o
Google Drive / Yammer?
Ydych chi wedi hyfforddi pobl ar yr hyn
y gallan nhw/ na allan nhw ei bostio ar
Yammer? Pa allu sydd ganddyn nhw ar

Ceri Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf

Rebecca Williams, Anabledd Dysgu Cymru,
rebecca.williams@learningdisabilitywales.org.uk

Rhannu adnoddau gan ddefnyddio
Skydrive, Dropbox, Google docs.
(mynediad gyda Rheolwyr Llinell yn
monitro)
Defnyddir Yammer ar draws Heddlu
Gwent, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen. Ymgysylltu
da â staff
Ystyried ehangu ein systemau vcloud a
storio er mwyn i eraill eu
defnyddio/rhannu
Defnyddio Dropbox i anfon a rhannu
nodiadau cyfarfodydd, cofnodion ac ati
ym maes diogelu’r cyhoedd

Sarah.Hatton@wcva.org

Rydym yn defnyddio Yammer bellach i
gyfathrebu â’n haelodau

nia.lloyd@renewableuk.com; sara.powelldavies@renewableuk.com

Mae Yammer yn adnodd gwych ar
gyfer cael gwahanol adrannau i
gyfathrebu â’i gilydd
Newid diwylliant: y cam mawr olaf yn
ein system rheoli dogfennau electronig
wrthi’n cael ei gynllunio – diddymu
ffeiliau papur o’r diwedd
Mae cymedroli unrhyw gymuned
ymarfer yn allweddol i’w lwyddiant
cychwynnol

nia.lloyd@renewableuk.com; sara.powelldavies@renewableuk.com

Mynd ar drywydd y gwaith y mae
Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud

Chris.bolton@wao.gov.uk

gyfer dileu / adnabod negeseuon
sensitif neu ymfflamychol?
Polisi defnydd derbyniol ar gyfer
Yammer? Ar gyfer staff ac ati.?

Robert.Bickell@gwent.pnn.police.uk

G-cloud

Keith Underdown, Pedal Power,
Information.officer@cardiffpedalpower.org

Owain.pritchard@llgc.org.uk

Pa mor ddiogel yw ein data ei diogelu
ar Google Drive?

nia.lloyd@renewableuk.com; sara.powelldavies@renewableuk.com

dyfan.barr@sirddinbych.gov.uk

Sut mae sefydliadau eraill yn defnyddio
technoleg cwmwl? A ydyw’n cael ei
ddefnyddio ar gyfer swyddogaethau
busnes penodol?
Pa ddewisiadau Cwmwl eraill y
byddech chi’n eu hystyried h.y. pam
Google Drive?
Beth yw’r i-cloud mwyaf addas ar gyfer
fy sefydliad?

Owain.pritchard@llgc.org.uk

Goblygiadau’r Patriot Act a’r porth
diogel, ardal economaidd Ewrop ar
wasanaethau cwmwl ar gyfer data
sensitif
Google Docs: I ba raddau y gellir ei
ddefnyddio ar gyfer Mentrau? A yw’n
ddiogel (cyfrineiriau / diogelwch
amgryptio) Hawliau cyfreithiol parthed
lletya data?
Ydych chi’n ystyried Office 365?
Cyfleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol
fel Lync a Sharepoint
Sut ydych chi’n atal / mynd i’r afael â
staff yn ychwanegu negeseuon /
dogfennau a allai fod yn sensitif e.e. yn

John.thomas@flintshire.gov.uk

dyfan.barr@sirddinbych.gov.uk

Brian Laing, Conwy:
Brian.Laing@conwy.gov.uk

SaraEdwards@gwynedd.gov.uk

Conwytowncouncil@btinternet.com

Dave.Coates@wrexham.gov.uk

john.thomas@flintshire.gov.uk

Mike Bryan, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG
Cymru, mike.bryan@wales.nhs.uk

ymwneud â ffeiliau personél staff
Pa mor Ddiogel yw cyfrifiadura cwmwl
ac i ba raddau y gellir ei ddefnyddio ym
maes gofal iechyd?
Ydych chi’n cadw at un e.e. Skydrive /
Yammer / Google Docs / Dropbox
neu’n caniatáu mynediad i’r cyfan
Pa mor aml y mae cymheiriaid yn
rhannu ffeiliau a’r dulliau a ddefnyddir
Beth yw canllawiau Swyddfa Archwilio
Cymru ar ddefnyddio atebion Yammer
wrth gydymffurfio â gofynion
diogelwch? (Ar gyfer awdurdodau lleol)
Beth yw prif fanteision Google Cloud /
Yammer? Sut mae hyn yn cyd-fynd â
Strategaeth TGCh Cymru?

2.

Huw.jones5@nhs.wales.uk

Sarah Hatton, Rheolwr TGCh, CGGC,
shatton@WCVA.org.uk
Mark Condron, Rheolwr TGCh, Cyngor
Celfyddydau Cymru,
mark.condron@artscouncilofwales.org.uk

Lynton Jones, Pennaeth Dros Dro TGCh a
Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili, JONESLC@CAERPHILLY.GOV.UK

Yammer a Chyfryngau Cymdeithasu

Rhannu Arferion Da

Angen Dysgu / Cael trafferth â

Addysgu staff ynglŷn â phryd i
ddefnyddio/peidio â defnyddio
Yammer (mynediad i safbwyntiau staff)

?

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar sut i’w
ddefnyddio – ffordd dda o asesu
safbwynt y sefydliad – dull o ymgysylltu
â staff
Bwriadu sefydlu rhwydwaith Yammer
gyda’r sefydliadau gofal y maen nhw’n

Nick.Philpot@powys.ogv.uk neu
Janine.johns@powys.gov.uk

Oes modd defnyddio Yammer i
ymgysylltu â’r grwpiau
gwirfoddol/cymuned er mwyn
cefnogi’r broses o gydweithredu?
Rhwydweithiau Cymdeithasol / Busnes
– ‘plismona’ neu addysg neu’r ddau

Information.officer@cardiffpedalpower.org Byddai Yammer yn wych ar gyfer
gweithio gartref er mwyn lleihau

Phil Walters, Pennaeth Gwybodeg ar gyfer
Sgrinio, Iechyd Cygoeddus Cymru,
Phil.Walters@wales.nhs.uk

cydweithio â nhw
Mae Yammer wedi’i sefydlu fel safle
GIG Cymru caeëdig ar gyfer rhannu â
phob sefydliad
Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasu er
mwyn llywio/dylanwadu ar
wasanaethau. Swyddogion yr Heddlu
yn trydar am ddigwyddiadau mawr
Canlyniadau cymysg gyda Yammer
Rhannu astudiaethau achos ar sut mae
cymunedau ar-lein yn gweithio - ennyn
diddordeb pobl. Sut i fynd y tu hwnt i’r
rheol 1%.
Treialu’r defnydd o LinkedIN (grŵp
caeëdig) a Skype yn y Cyngor. Rhai
pryderon gan fod diogelwch
gwybodaeth sensitif yn ei wneud yn
anaddas mewn rhai meysydd

Joanna.Dundon@wales.nhs.uk

Umar?

materion unigedd
Yammer - dysgu sut y gellir ei
Adrian Jones, Rheolwr TG, Cymdeithas Tai
ddefnyddio ar gyfer ymgysylltu â staff, Cadwyn, Adrian.Jones@cadwyn.co.uk
cyfleusterau. Pwy sy’n gallu ei weld?
Sut i werthuso manteision busnes wrth Mark Condron, Rheolwr TGCh, Cyngor
ddefnyddio gwasanaethau cwmwl ar
Celfyddydau Cymru,
gyfer chwilio am ffeiliau
mark.condron@artscouncilofwales.org.uk

Steve.jones@conwy.gov.uk
Chris.bolton@wao.gov.uk

Nid oes gennym reolaethau, polisïau
na thollau ar gyfer Rhyddid
Gwybodaeth ac ati.

Neil.payne@conwy.gov.uk

Lisa.lovegrove@denbighshire.gov.uk

Pa gynhyrchion tebyg sydd ar gael ar
gyfer cyfathrebu / ymgysylltu gan
sicrhau diogelwch gwybodaeth?
Unrhyw beth sy’n galluogi’r sector
cyhoeddus i helpu i rannu arferion da a
gweithio ar y cyd?
Mae gennym Fewnrwyd; e-bost;
mynediad diogel i ddogfennau ac ati;
Facebook a Twitter corfforaethol - oes
angen Yammer, Huddle ac ati arnom ?
Mwy o wybodaeth am Yammer a’r hyn
y gall ei wneud. A oes cost ar gyfer
tanysgrifio i Yammer?
Oes modd cael gafael ar ddogfennau
gartref drwy Ymmer a’u harbed yn
lleol?
Pam Yammer yn hytrach nag
adnoddau Cyfryngau Cymdeithasu
eraill?
Dysgu mwy am Yammer fel adnodd
busnes
Efallai bod angen grŵp Yammer sector
cyhoeddus?

Lisa.lovegrove@denbighshire.gov.uk

Neil.payne@conwy.gov.uk

Clare.mitchell@conwy.gov.uk

Steve.jones@conwy.gov.uk

Brian.Laing@conwy.gov.uk
Sara a Nia RUK

3.

Troi’n Wyrdd

Rhannu Arferion Da

Angen Dysgu / Cael trafferth â

Defnyddio platfform fel gwasanaeth
drwy brotocol bwrdd gwaith o bell

Information.officer@cardiffpedalpower.org Lync – mecanweithiau cyfathrebu
Cyfarfodydd di-bapur – TG yn golygu bod
modd cyfarfod mewn lleoliadau

Awyru Anweddol

eeg@llg.org.uk

Rydym wedi cynnal ymarfer tebyg
mewn perthynas â dyfeisiau amlbwrpas ac o ran symud tuag at
amgylchedd di-bapur/ llai o bapur a’r
arbedion cysylltiedig mewn cyllidebau
hefyd
Wedi cael gwared â phob bin ysbwriel
personol

Nick – Seren Group

Cyfarfodydd di-bapur – buddsoddi i arbed?
Asedau TG yn erbyn Papur
Rheoli pŵer a diweddaru’n awtomatig?

Phil.sweeney@estyn.gov.uk

PAWS

Dyfeisiau Aml-bwrpas Corfforaethol.
MS LYNC (peilot) ar gyfer TGCh a
gwasanaethau Cwsmeriaid

Ceri.Evans@RCTCBC.gov.uk

Rhithio, cyfarfodydd di-bapur, dim
cofnod papur, diffodd pŵer adnoddau
a fideogynadledda

Stuart.thomas@colegsirgar.ac.uk

Ydych chi wedi cael unrhyw wrthwynebiad i
PAWS ac allwch chi wneud darpariaeth ar
gyfer gweithio y tu allan i oriau arferol fel
nad yw peiriannau’n diffodd yn awtomatig?
Costau argraffu

Pam iPads? Dewisiadau rhatach (Dyfeisiau
Android?)?
Ystyried defnyddio dyfeisiau iPad ar gyfer
cyfarfodydd
Cronfa o ddyfeisiau iPad ar gyfer

Adrian Jones, Cymdeithas Tai Cadwyn
Glyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Cyllid (Gweithrediadau), Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan,
glyn.jones6@wales.nhs.uk
Ceri Evans, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf
Keith Underdown, Swyddog Gwybodaeth
Gwirfoddolwyr, Pedal Power,
information.officer@cardiffpedalpower.org

Stuart Thomas, Rheolwr Gwasanaethau
Cyfrifiadur, Coleg Sir Gâr,
stuart.thomas@colegsirgar.ac.uk
Rob Bickell, Heddlu Gwent

Stuart Thomas, Rheolwr Gwasanaethau
Cyfrifiadur, Coleg Sir Gâr,
stuart.thomas@colegsirgar.ac.uk
Phil Walters, Pennaeth Gwybodeg ar gyfer
Sgrinio, Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Phil.Walters@wales.nhs.uk
Michelle Stephens, Swyddfa Archwilio
Cymru, michelle.stephens@wao.gov.uk
Nick Philpott, Cyfarwyddwr, Newid a

cyfarfodydd

Llywodraethu, Cyngor Sir Powys,
janine.johns@powys.gov.uk
Einion Gruffudd, Uwch Ddadansoddwr
Systemau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
eeg@llgc.org.uk
Adrian Jones, Cymdeithas Tai Cadwyn

Defnyddio meddalwedd argraffu a
chofnodi
Dull braenaru digidol – diddymu
/lleihau papur yn y broses tystiolaeth
droseddol.
Data cludadwy – gosod tasgau a briffio
o bell

Mark.condron@artscouncilofwales.org

Ymarferoldeb Diffodd Pŵer

Umar.hussain@south-wales.pnn.police.uk

Helpu gyda gwariant er mwyn arbed mewn
agweddau ar achosion busnes

Brian.Laing@conwy.gov.uk

Umar.hussain@south-wales.pnn.police.uk

Sharepoint mewnol

Systemau Integredig – strwythur TG
wedi’u rhesymoli, llai o systemau
integredig
Newid argraffwyr lliw am rai du a gwyn
(1 neu 2 lliw yn unig)

Umar.hussain@south-wales.pnn.police.uk

Sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau
ar-lein er mwyn diffinio eu ffyrdd newydd o
weithio?
Dylunio canolfan adfer mewn argyfwng sy’n
defnyddio ynni’n effeithiol

Neil Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Peny-bont ar Ogwr,
Neil.Morgan@bridgend.gov.uk
Evan Jones, Llywodraeth Cymru
evan.jones@wales.gsi.gov.uk

‘Nightwatchman’ ar gyfer diffodd pŵer,
ond diffodd Monitorau

Phil.walters@wales.nhs.uk

Cyfleoedd i arbed arian a bod yn wyrdd

Newid y system aerdymheru
aneffeithlon
Ar gyfer yr adran ddylunio – mwy o
ddogfennau pdf ar-lein, ystyried ‘page
turning’

Phil.walters@wales.nhs.uk

Mesur costau prosesau sy’n seiliedig ar
bapur a lleihau cyllidebau adrannau

Brian.laing@conwy.gov.uk

Wrth i liniaduron fynd yn hen rydym yn
eu newid am lechi

Wendyjones@cvsc.org.uk

Sut i gael Uwch Reolwyr i ymrwymo i’r
broses o leihau argraffwyr/peiriannau ffacs
Ystyried chwynnu cleientiaid er mwyn
arbed pŵer, costau Cyfrifiaduron Personol /
Gliniaduron. Diddordeb gwybod a oes
unrhyw sefydliadau wedi dilyn yr un
trywydd.
Ffordd ddibynadwy a phendant o
arddangos arbedion a chostau pŵer a
nwyddau argraffu
Rwyf am gael mwy o hyder i roi’r
newidiadau ar waith

Phil.walters@wales.nhs.uk

Michelle.stephens@wao.gov.uk

Umar Hussain, Prif Swyddog Ariannol,
Heddlu De Cymru,
Alison.Farrow@south-wales.pnn.police.uk
Neil Morgan, Rheolwr Systemau, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Neil.Morgan@bridgend.gov.uk
Sarah Hatton, Rheolwr TGCh, CGGC,
shatton@WCVA.org.uk
Steve Thorn, Rheolwr Systemau TGCh Grŵp
Seren, bill.carr@seren-group.co.uk

Neil.payne@conwy.gov.uk

Helen Armitage,
conwy.towncouncil@btinternet.comCynllu
n

Rydym yn rhoi dyfeisiau ipad i
gynghorwyr ac uwch reolwyr er mwyn
lleihau papur – mae defnyddio
darllenydd da yn galluogi defnyddwyr i
ychwanegu nodiadau at ddogfennau
Mae pobl ofn TG – cyflwyno
newidiadau ar gyflymder sy’n gweddu
iddyn nhw os ydyn nhw am eu derbyn.
Defnyddio LYNC – mae Swyddfa
Archwilio Cymru yn ei ystyried yn
ddefnyddiol – ei ymestyn i sefydliadau
allanol.
Cofio dileu sgyrsiau mewn negeseuon
e-bost
Y broses resymoli yn mynd yn dda
…ond mae’n ddyddiau cynnar.
Cynghorwyr ac
SLT yn defnyddio dyfeisiau IPad –
newid o’r brig i lawr
Rhesymoli argraffwyr - EDRMS
corfforaethol- di-bapur
Ystyried y systemau gweithredu gorau
ar gyfer Llechi. Mae’r dyfeisiau IPad
wedi’u marchnata’n dda, ond ystyried
Andriod/Windows. Wedi ystyried
dyfeisiau IPAD ar y cychwyn ond yn
ystyried Windows erbyn hyn
Rheoli prosesau argraffu, mesur CO2,
troi’n ddi-bapur
Diffodd pŵer Cyfrifiaduron Personol
Technolegau Canolfan Data Gwyrdd,
arbed costau aerdymheru drwy
ddefnyddio llif aer allanol i ostwng
tymheredd y ganolfan ddata i’r
tymheredd a ddymunir. Arbedion o ran
unedau aerdymheru ac o ran defnyddio
pŵer.

Neil.payne@conwy.gov.uk

conwy.towncouncil@btinternet.com

Jenny.trevor@wao.gov.uk

Dyfan.barr@denbighshire.gov.uk

Nanette.williams@denbighshire.gov.uk
Bill.carr@seren-group.co.uk

Adrian.jones@cadwyn.co.uk
Glyn.jones@wales.nhs.uk
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Astudiaeth Achos Cyngor Gwynedd

Herio’r broses o ddefnyddio POB “ffurflen”
- gyda chyllidwyr fel arfer - pam fod rhaid i
mi ddefnyddio papur?

wendyjones@cvsc.org.uk

4.

Gwasanaethau Lletya

Rhannu Arferion Da
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili le dros ben ar gyfer lletya
gwasanaethau ac mae wedi’i gysylltu
drwy PSBA. Rydym yn agored i Fusnes

5.

Angen Dysgu / Cael Trafferth â
Lyndon Jones – JonesLC@caerphilly.gov.uk

Rheoli Dogfennau

Rhannu Arferion Da
Cyfleoedd cost isel ar gyfer rhannu
ffeiliau
Symud tuag at EDRM Corfforaethol.
Prif Wasanaeth Hybrid Diddorol. MFD
ers 4 blynedd
Llif Gwaith/Rheoli Dogfennau yn
fanteisiol iawn fel rhan o strategaeth
ddi-bapur.

Angen Dysgu / Cael Trafferth â
Neil.Morgan@bridgend.gov.uk
Neil.Morgan@bridgend.gov.uk

Nick.philpot@powys.gov.uk

6.

Eraill

Rhannu Arferion Da
Cyfleoedd cost isel ar gyfer rhannu
ffeiliau
Symud tuag at EDRM Corfforaethol.
Prif Wasanaeth Hybrid Diddorol. MFD
ers 4 blynedd ddiwethaf
Llif Gwaith/Rheoli Dogfennau yn
fanteisiol iawn fel rhan o strategaeth
ddi-bapur.
Cyflwyno newidiadau’n raddol yn y
maes TG er mwyn sicrhau bod pobl yn
eu derbyn

7.

Angen Dysgu / Cael Trafferth â
Neil.Morgan@bridgend.gov.uk
Neil.Morgan@bridgend.gov.uk

Nick.philpot@powys.gov.uk

conwy.towncouncil@btinternet.com

Cydweithredu

Rhannu Arferion Da
Rheoli Newid /diwylliant mewn
perthynas â chydweithredu
Trefniadau llywodraethu – bwrw’r
maen i’r wal
Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy yn cydweithio
ac yn rhannu gwasanaethau. Mae gan
bob aelod staff fynediad i
gysylltiadau/cyfeiriadau e-bost staff y
ddau gyngor
Rydym yn weithgar yng Nghonsortiwm
Systemau Cymru ac o ran caffael
systemau Gofal Cymdeithasol ac
Iechyd ar y cyd. Rydym yn cyfrannu’n

Angen Dysgu / Cael Trafferth â
Nanette.williams@denbighshire.gov.uk Llywodraethu trefniadau Adran 33

Jenny.trevor@wao.gov.uk

Nanette.williams@denbighshire.gov.uk Dulliau cydweithredu Powys o ran

clare.mitchell@conwy.gov.uk

Lisa.lovegrove@denbighshire.gov.uk

David.coates@wrexham.gov.uk

rheoli ac adolygu
Beth oedd y rhwystrau o ran y
cydweithredu, os o gwbl?

Sut caiff penderfyniadau eu
gwneud o ran pa systemau i’w
datblygu?

clare.mitchell@conwy.gov.uk

clare.mitchell@conwy.gov.uk

ddiwyd at drafodaethau rhanbarthol (y
Gogledd) yn ymwneud â gweithio’n
agosach. Rwy’n aelod o is-grŵp
SOCITIM sy’n ystyried TG i hwyluso
gyda phrosesau cydweithredu ym
maes Iechyd a gofal cymdeithasol.
Pennaeth TGCh yn gofyn i Gynghorau
eraill yn y gogledd am y systemau y
maen nhw’n eu defnyddio. Wrth roi
cynnig ar systemau newydd, ceisio
sicrhau eu bod yn gyson er mwyn
helpu gyda’r broses o gydweithredu yn
y dyfodol.

Lisa.lovegrove@denbighshire.gov.yk

Ydy’r ddau sefydliad partner wedi
elwa ac wedi gwella’r gwasanaeth
yn gyflymach na fydden nhw pe
baen nhw wedi aros ar wahân?

clare.mitchell@conwy.gov.uk

A33 – cytundeb. Lefel y manylion
ee. Pa mor bell y maen nhw’n
treiddio i wybodaeth am y
llywodraeth.

Huw.jones5@wales.nhs.uk

Seminar Dysgu a Rennir ar Ddefnydd Effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth 12 a 19 Medi 2013
Fe wnaeth 31 cynrychiolwr benderfynu gweithredu fel canlyniad o fynychu’r Seminar ar Ddefnydd Effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth ar 12 a 19 Medi. Isod mae rhai
esiamplau.











Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn adolygu costau G-Cloud a’i llywodraethu, a’i chymharu gyda’i chwmwl mewnol.
Bydd Cyngor Tref Conwy yn edrych ar Yammer fel ffordd i gynghorwyr i gyfathrebu â'i gilydd.
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn mynd i edrych ar ddefnyddio G-Drive a Yammer ar gyfer cyfnewid dogfennau a chyfathrebu, yn ogystal â cheisio am ffocws
corfforaethol ar gyfrifiadura cwmwl ac eco-gyfeillgar.
Bydd Cyngor Sir Powys yn edrych ar sut gall TG helpu gyda rhesymoli adeiladau.
Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn edrych ar dreialu cymunedau Yammer mewn rhwydweithiau cynnwys gleifion a'r cyhoedd, yn cynnig bod y busnes yn adrodd ar y
defnydd o bapur a rhoi’r cyfrifoldeb am getris argraffwyr i’r tîm TG.
Mae Grŵp Seren yn mynd i edrych ar ddefnyddio Yammer ar draws sefydliadau grŵp tai.
Bydd Heddlu De Cymru yn bwydo gwybodaeth o'r diwrnod i mewn i’w cynllun adfer ar ôl trychineb.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn mynd i edrych i mewn i fwy o gyfarfodydd di-bapur, cyfleoedd cwmwl, a chyfleoedd ar gyfer cyfathrebu
mewnol gwell.
Mae WCVA yn mynd i gryfhau eu hachos busnes i leihau argraffwyr a pheiriannau ffacs er mwyn ei roi i uwch-reolwyr.

