
Beth yw PSBA?
Rhwydwaith cenedlaethol a gyllidir gan Lywodraeth 
Cymru yw PSBA (Public Sector Broadband Aggregation). 
Mae’n cysylltu cyrff sector cyhoeddus Cymru BT â 
rhwydwaith ardal eang (WAN - wide area network) preifat 
a diogel. 

Pam PSBA?
Rydym yn deall pa mor bwysig yw darparu profiadau 
dysgu arlein estynedig ar gyfer disgyblion, oherwydd mae 
adnoddau a gwasanaethau arlein yn helpu i ddatblygu 
sgiliau llythrennedd digidol myfyrwyr. Yn wyneb y 
cynnydd mewn arfau dysgu arlein, cynnwys cyfoethog (fel 
fideo) ac asesiadau arlein rhaid cael rhwydwaith diogel, 
cyflym a dibynadwy. Mae PSBA wedi ymrwymo i 
ddarparu rhwydwaith fydd yn diwallu’r anghenion hynny 
tua’r dyfodol.

  Gwasanaeth ystod eang
  Mae PSBA wedi cydweithio’n agos â’r Gwasanaethau 

Addysg & Cyhoeddus (EPS) gan wella cysylltiadau 
cyfathrebu ysgolion yn sylweddol.

  Gwarantu lefelau gwasanaeth
  Gwasanaeth PSBA yn monitro’r rhwydwaith yn 

barhaus, gan ddatgelu namau’n gynnar a’u taclo’n 
gyflym.

  Diogelwch
  Gwasanaethau diogelwch PSBA yn cynnwys monitro 

rhwydwaith proactif a gwaith i atal ymosodiadau. 
Bydd offer DDoS (Distributed Denial of Service) ar 
byrth rhwyngrwyd PSBA yn atal ymosodiadau DDoS 
allanol.

  WebSafe yn diogelu disgyblion
  Gwasanaeth WebSafe PSBA yn sgrinio ceisiadau 

tudalennau er mwyn pennu os am atal rhan neu’r 
cyfan o’r cynnwys. Mae’n darparu mwy o reolaeth ar 
gyfer ysgolion gan ffurfweddu hysbysiadau ac 
adroddiadau ar unrhyw bori amheus mewn amser 
real.  

  Gwerth gorau
  Arbed arian wrth gynnal un rhwydwaith cyfathrebu ar 

gyfer sector cyhoeddus Cymru, sy’n fwy cost effeithiol 
na chynnal sawl rhwydwaith ar gyfer cyrff amrywiol.

PSBA - dewis doeth i ysgolion
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Sut helpodd
    Gwella cynhyrchiant

    Gwella adroddiadau mewn amser real

    Mesurau diogelwch estynedig

    Gwella dibynadwyedd/sefydlogrwydd 
cysylltiadau rhyngrwyd

    Datblygu sgiliau llythrennedd digidol plant

Sy’n golygu
    Taclo problemau’n gyflym

    Mynediad i amrediad eang o adnoddau arlein

    Gwasanaeth cyson yn rhoi mwy o hyder i 
athrawon wrth ddefnyddio technoleg

Gwasanaeth profiadol
Dysgwch o brofiad ysgolion eraill! O’r 5000 safle ar PSBA, mae 1500 ohonynt yn 
ysgolion. Darllenwch sut mae bod yn rhan o rwydwaith PSBA wedi helpu ysgolion:

Camau nesaf
Os am drefnu cyfarfod i drafod beth allai PSBA 
wneud ar eich rhan chi, cysyltwch â desg 
gwasanaeth PSBA ar 0121 4988126, ebost psba.
pre.sales.team@bt.com neu ewch i’r wefan 
www.psba.org.uk
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PSBA yn diogelu disgyblion Ysgol Gynradd St Julian’s
Roedd SRS (Shared Resource Service) yn un o’r cyrff cyntaf i ddefnyddio gwasanaeth hidlo’r we PSBA  
am ei fod yn awyddus i symleiddio rheoli a gwella monitro ac adrodd ar draffig defnyddwyr.   

Ysgol Gynradd St Julian’s, Casnewydd, yw un o’r cyrff mae SRS yn cefnogi. Roedd yn rhannu cysylltiad 
rhyngrwyd gyda defnyddwyr eraill ac yn amau bod rhannu’r cysylltiad ac adnoddau diogelwch yn amharu ar 
berfformiad.

Mae Cath Barnard, rheolwraig gwasanaeth SRS ar gyfer ysgolion Casnewydd, wedi gweld dros eu hun effaith 
bositif y gwasanaeth ar ysgol gynradd St Julian’s.  

Dywedodd Cath:

 Mae gwasanaeth newydd PSBA yn sicrhau ein bod yn cael   
 ystod benodedig ar gyfer yr ysgol a mynediad cyson o   
 safleoedd drwy wasanaeth hidlo Smoothwall yr ysgolion.  
 O ganlyniad mae’r athrawon a myfyrwyr yn fwy hyderus   
 byddant yn gallu cael mynediad pan fydd angen.

“


