
  Dadansoddi cynnwys 
  Polisïau dyfeisiadau eich hun (BYOD) 
  Hidlo chwiliadau 
  Atal procsi anhysbys
  Rheolau cyfryngau cymdeithasol 
   Hidlo HTTPS (hypertext transfer protocol 

secure) 
   Rheoli aml denantiaid - rheolwyr dethol yn 

gallu addasu cynnwys wedi’i atal ar gyfer 
eu cyrff

PSBA WebSafe yn cynnig mesurau diogelwch estynedig
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Cynnal lles digidol a diogelwch seiber dysgwyr yng Nghymru. 
Mae PSBA WebSafe yn cynnig gwasanaeth diogelwch canolog, hyblyg a dibynadwy i gyrff sector cyhoeddus Cymru. 
Dyfeisiwyd er mwyn diogelu gwasanaethau busnes critigol wrth alluogi cyrff i sefydlu polisïau eu hunain o ran beth 
fydd staff, disgyblion a defnyddwyr yn gallu gweld ar y rhyngrwyd.

Nod y gwasanaeth hidlo yw gostwng costau cynnal a chadw ac amser staff, gan ganiatáu gweinyddwyr penodol i reoli 
rhestrau atal ac osgoi gwastraffu amser arbenigwyr technoleg gwybodaeth. 

Mae PSBA yn darparu gwasanaeth WebSafe mewn partneriaeth â Smoothwall technology, gan sgrinio ceisiadau 
tudalennau gwe er pennu os am atal rhan neu’r holl gynnwys.

Bydd y gwasanaeth, sy’n darparu WebSafe ar gyfer ysgolion Cymru, yn galluogi cyrff i reoli eu rhwydweithiau, 
gan ddiogelu’r we wrth sicrhau bod defnyddwyr yn gweld yr hyn sydd angen yn unig a gostwng y risg o heintiadau 
maleiswedd a firysau. Yn ogystal, bydd yn arbed amser ac arian, ac yn isafu costau cynnal a chadw wrth ganiatáu 
cyrff i reoli polisïau hidlo’r we eu hunain a gostwng traffig rhyngrwyd ar eu rhwydwaith.

Hyblyg a rhad
Mae PSBA yn edrych i ostwng costau a gwella gwasanaethau ar gyfer sector cyhoeddus Cymru  
gydol yr amser, gyda gwasanaeth WebSafe yn darparu’r buddion dilynol: 

Gwerth am yr arian: rhannu costau rhwydwaith ar draws cyrff PSBA. 

Effeithlonrwydd: traffig defnyddwyr yn osgoi tagfeydd prif swyddfeydd/canolfannau data, gan wella 
effeithlonrwydd y rhwydwaith a gostwng ystodau a chostau.

Hyblygrwydd: gwasanaeth canolog ar draws dau denant Smoothwall, gan gynnig hyblygrwydd ar gyfer  
y dyfodol. 

Gwasanaeth PSBA: rhan o gatalog gwasanaeth PSBA.

Nodweddion cynllun a gwasanaeth
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Buddion
   Diogelwch – defnyddwyr yn gweld beth sydd angen yn unig. Sgrinio ceisiadau tudalennau gwe er 

pennu os am atal rhan neu’r holl gynnwys. 

  Gwarchod – isafu peryglon firysau a maleiswedd.

   Manteision masnachol - gostwng costau cynnal a chadw a chaniatáu cyrff i reoli polisïau hidlo’r we eu 
hunain. 

   Rhwydwaith mwy effeithlon – gostwng traffig rhyngrwyd ar rwydweithiau cyrff PSBA, gan ostwng yr 
angen i gynyddu cysylltiadau ac adnoddau.

   Tawelwch meddwl – tîm gwasanaeth PSBA yn taclo unrhyw achos yn brydlon a phroffesiynol. 

   Hyblyg – modd datblygu’r gwasanaeth mewn ymateb i’r galw cynyddol am ddulliau gweithredu newydd.

Camau nesaf
Os am drefnu cyfarfod i drafod y gwasanaeth yn fwy manwl, cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Busnes,  
fydd yn hapus i drafod sut allwn helpu eich corff.

Gostwng costau
Model trwyddedu “per defnyddiwr” PSBA yn codi 
am nifer eich defnyddwyr yn unig, dim ots faint o 
ddyfeisiadau bydd ganddynt. 

Os bydd eich anghenion yn newid, modd ychwanegu 
trwyddedau ar unrhyw bwynt yn eich contract.

Pam Smoothwall?
Mae Smoothwall yn arbenigo mewn datblygu a 
darparu gwasanaethau diogelwch rhyngrwyd ac 
atebion hidlo cynnwys. 

Smoothwall - presenoldeb sylweddol yng Nghymru, 
yn cynnwys awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd, 
addysg a golau glas.

Smoothwall yn sicrhau bod defnyddwyr yn gallu 
defnyddio’r rhyngrwyd yn saff, gydag adnoddau aml 
haen yn eu diogelu rhag bygythiadau arlein a 
chynnwys anaddas. 

Mae’r cwmni wedi cyfuno ei wasanaeth hidlo gyda 
mur gwarchod oes nesaf ac adnoddau diogelu rhag 
maleiswedd a sbam gan bartneriaid technoleg byd-
eang.

Gostwng gwaith
PSBA WebSafe yn arbed amser ac yn diogelu 
gwasanaethau critigol eich corff. 

Gosod polisïau syml ar sail rheolau ‘pwy, beth,  
ble, pryd’.

Dim angen cynnal rhestrau atal eich corff, gan ryddhau 
adnoddau technoleg gwybodaeth. 

Datganoli rheoli gwasanaethau hidlo yn caniatáu 
gweinyddwyr penodol i reoli rhestrau atal, gan osgoi 
gwastraffu amser arbenigwyr technoleg gwybodaeth  
yn ymateb i geisiadau rhestrau atal.
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