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Beth yw crwydro?
Gwasanaeth PSBA sy’n hwyluso cadw mewn cysylltiad 
wrth i chi symud o gwmpas. 

Gwasanaeth unigryw ar gyfer sector cyhoeddus Cymru, 
sy’n darparu mynediad diogel i systemau cyrff pan 
fydd gweithwyr i ffwrdd o’u safleoedd arferol. Mae’n 
golygu bydd gweithwyr sector cyhoeddus ar draws 
y Deyrnas Unedig yn gallu teithio rhwng adeiladau 
unrhyw wasanaeth cyhoeddus sy’n rhan o’r gwasanaeth 
a chysylltu â’u rhwydwaith, gan greu profiad di-dor ar 
gyfer defnyddwyr.

Pan fydd corff PSBA yn ymuno â’r gwasanaeth, bydd 
crwydro diogel yn darparu mynediad llawn i systemau 
defnyddwyr pan fyddant yn gweithio ar safleoedd cyrff 
PSBA eraill.

Fel gweithredwr rhanbarthol Govroam, bydd y 
gwasanaeth yn ehangu darpariaeth gwasanaethau 
rhyngrwyd diogel ar draws y Deyrnas Unedig. Govroam 
yw’r gwasanaeth crwydro cenedlaethol ar gyfer sector 
cyhoeddus y DU.  

Pam crwydro?
Gyda’r sector cyhoeddus yn cydweithio’n gynyddol, mae 
gweithwyr angen yr hyblygrwydd i gysylltu â’u systemau 
mewn amryw leoliadau ar draws y wlad.  

Cysylltedd – mynediad di-dor i adnoddau a’r rhyngrwyd 
wrth weithio tu hwnt i rwydwaith eich corff.

Diogel – corff defnyddiwr y gwasanaeth crwydro sy’n 
dilysu’r broses, nid PSBA.

Govroam – aelod o wasanaeth Govroam JISC (Joint 
Information Systems Committee).

Elfennau technegol
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Buddion
   Dilysu defnyddwyr 
Cyrff yn defnyddio gwasanaeth penodol eu hunain i ddilysu eu staff. Mae crwydro PSBA yn darparu  
hynny fel rhan o wasanaeth cenedlaethol Govroam JISC. 

 
   Hyrwyddo dulliau gweithredu newydd 
Gweithio hyblyg yn caniatáu staff i ‘ymweld’ â chyrff ar draws y Deyrnas Unedig. 

 
   Rhannu gwybodaeth 
Hyrwyddo gwaith traws-sector rhwng cyrff PSBA.

 
   Arbed amser rheoli cyfrifon gwesteion 
Ymwelwyr PSBA yn ‘cysylltu’n syth’ ar ôl cael eu dilysu gan eu corff eu hunain.

 
   Ehangu sgôp y polisi ‘dyfais eich hun’ (BYOD) 
Crwydro PSBA yn darparu mynediad syml i wasanaethau wifi ar gyfer staff ac ymwelwyr, wrth ddefnyddio 
un proffil dilys ar wahanol ddyfeisiadau. 

   Arbedion carbon 
Gostwng teithiau busnes yn gallu cael effaith sylweddol ar ôl-troed carbon eich corff. Model rhannu 
desgiau hefyd yn gallu arbed carbon. Yn ogystal mae’r gwasanaeth yn gallu cefnogi rhannu safleoedd, 
gyda sawl corff yn rhannu un lleoliad ac yn cysylltu dros un rhwydwaith safonol. 

Gwasanaeth Rheoli  
a Dogfennau PSBA
Beth yw gwasanaeth crwydro PSBA yn cynnwys?

  Rheoli offer ar safleoedd cwsmeriaid (CPE). 
   Gweinyddu’r system (yn cynnwys cynllunio ac 
adeiladu cychwynnol.

   Cynnal platfform crwydro diogel a dibynadwy a  CPE. 
   Hyfforddiant technegol. 
  Cyd-drefnu taclo problemau. 
   Trin achosion. 
   Monitro ac adrodd.

 

Dogfennau yn manylu:

   Cyfrifoldebau cyrff PSBA, yn cynnwys terfynau 
cyfrifoldeb a  phrosesau trosglwyddo cyfrifoldeb.  

    Trefniadau archebu. 
   Proses hyfforddi defnyddwyr newydd. 
   Hysbysu namau. 
   Manylion technegol. 
   Darpariaethau’r gwasanaeth. 
   Canllaw taclo problemau & cwestiynau cyffredin.

Camau nesaf
Bydd cyrff yn arwyddo cod ymarfer fel rhan o’r 
broses hyfforddi. Gofynnwch am gopi gan eich 
rheolwr datblygu busnes.  

Crwydro PSBA wedi galluogi gweithwyr 
yr awdurdod iechyd a’r cyngor i 

gysylltu’n ddidrafferth â rhwydweithiau ac 
adnoddau eu cyrff. Mae hwyluso gweithio ar 
amryw safleoedd wedi gwella cynhyrchiant 
wrth helpu gweithwyr sy’n teithio i gael hyd  
i ddata hanfodol heb boeni am ddiogelwch  
eu cysylltiad.

Neil Summers
Rheolwr rhwydweithiau TG 
Cyngor Sir Ynys Môn 
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