
PSBA Corporate  
WebSafe 
Diogelu eich corff sector cyhoeddus 
ar y rhyngrwyd

Y gwasanaeth 
Gwasanaeth canolog, cadarn a hyblyg ar gyfer cyrff sector cyhoeddus Cymru. Mae’n diogelu 
gwasanaethau hanfodol wrth ganiatáu cyrff i sefydlu polisïau eu hunain o ran beth fydd staff a 
defnyddwyr yn gallu defnyddio ar y we.

Mae hidlo cynnwys yn elfen hanfodol o strategaethau diogelwch cynhwysfawr. Rydym eisoes 
yn darparu gwasanaeth WebSafe ar gyfer ysgolion Cymru sy’n diogelu defnyddwyr ar y 

rhyngrwyd wrth sgrinio ceisiadau i fynd ar dudalennau er pennu os am atal cynnwys ai 
peidio. Lluniwyd PSBA Corporate WebSafe er mwyn darparu’r lefelau diogelwch 

addas ar gyfer eich corff wrth ddefnyddio’r arfau, pobl a’r technolegau iawn.

Bydd hidlo cynnwys fel hyn yn gostwng costau cynnal a chadw ac 
yn y pen draw yn arbed amser i’ch gweithwyr, wrth gyfyngu nifer y 

gweinyddwyr fydd yn rheoli rhestrau atal, gan osgoi gwastraffu amser 
arbenigwyr technoleg gwybodaeth.

Bydd y gwasanaeth yn hwyluso rheoli eich rhwydwaith ac 
yn diogelu eich gweithwyr ar y rhyngrwyd. Ac ar ben hynny, 

bydd Corporate WebSafe yn gostwng y risg o heintiad gan 
faleiswedd a firysau. 

Darperir y gwasanaeth mewn partneriaeth â thechnoleg 
Smoothwall, felly mae PSBA Corporate WebSafe yn hidlydd 
rhyngrwyd sy’n sgrinio ceisiadau i fynd ar dudalennau er 
pennu os am atal rhan neu’r holl gynnwys. 



Opsiwn 1 - Cwmwl Cyflawn (Full 
Smoothwall Cloud Deployment) 

• Opsiwn sy’n defnyddio holl nodweddion 
hidlydd cwmwl Smoothwall gyda phorth 
rheoli’r cwmwl ac adroddiadau’n seiliedig 
ar y cwmwl.

Opsiwn 2 - Hybrid Cwmwl (Hybrid Cloud 
Deployment) 

• Hidlydd cwmwl Smoothwall a rheolydd UI 
ochr yn ochr â dyfais PSBA ar safle’r cwsmer. 
Adroddiadau seiliedig ar y safle neu’r cwmwl. 

Hidlydd Smoothwall 
Hidlydd mwyaf blaengar y Deyrnas Unedig ar gyfer cyrff sector cyhoeddus 
Cymru.

Mae’r hidlydd yn galluogi cyrff sector cyhoeddus i gynnig pori arlein saffach, 
wrth reoli cynnwys mewn amser real a darparu adnoddau hidlo manwl. 
Bydd Smoothwall yn galluogi cyrff i ddilyn eu polisïau defnydd cymwys heb 
rwystro swyddogaethau a gwasanaethau busnes allweddol.

Rydym yn deall fod anghenion busnes cyrff yn gallu amrywio; gyda 
Smoothwall yn darparu modelau hyblyg, gydag opsiynau er addasu’r 
gwasanaeth mewn ymateb i anghenion eich corff. 

Gellir ond darparu gwasanaeth Corporate WebSafe wrth ddefnyddio 
offer dibynadwy PSBA. 

Nodweddion y gwasanaeth



 

Pam Smoothwall? 
Mae Smoothwall yn ddatblygwr a darparwr arbenigol ym maes diogelwch rhyngrwyd 
ac atebion hidlo. Erbyn hyn mae Smoothwall yn bresennol ar draws y wlad, yn 
cynnwys awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd, addysg a golau glas. Nod 
Smoothwall yw sicrhau bod defnyddwyr yn gallu mynd ar y rhyngrwyd gan wybod eu 
bod yn ddiogel rhag bygythiadau arlein a chynnwys anaddas wrth osod sawl haen 
o fesurau diogelwch. Mae’n cyfuno adnoddau hidlo gyda mur gwarchod oes nesaf 
ynghyd â diogelwch maleiswedd a sbam gan bartneriaid byd-eang.

Camau nesaf
Os hoffech drefnu cyfarfod i drafod y 
gwasanaeth yn fwy manwl, cysylltwch â’r 
rheolwr datblygu busnes fydd yn hapus i 
drafod sut allwn helpu eich corff.

Opsiwn 3 - Cynllun ac offer ar safle’r cwsmer 

• Cwsmer yn derbyn caledwedd penodol  
gan PSBA ar ei safle gyda dim/dim llawer  
o gysylltedd cwmwl. 

Diogelwch – defnyddwyr yn gweld dim 
ond beth sydd angen. Gwasanaeth yn sgrinio 
ceisiadau tudalennau gwe er pennu os am atal 
rhan neu’r holl gynnwys. 

Amddiffyn – gostwng risgiau heintiad firysau a 
maleiswedd. 

Manteision masnachol – gostwng costau 
cynnal a chynnig mwy o reolaeth wrth alluogi cyrff 
i reoli polisi hidlo eu hunain.

Gwella effeithlonrwydd – gwasanaeth 
yn gostwng traffig rhyngrwyd ar rwydwaith 
corff PSBA, gan ostwng yr angen i uwchraddio 
cysylltedd a seilwaith.

Tawelwch meddwl – gwasanaeth rheoli tîm 
PSBA yn helpu cyrff PSBA wrth daclo unrhyw 
broblemau’n brydlon.

Hyblyg – modd ymestyn y gwasanaeth mewn 
ymateb i’r galw am ddulliau gweithredu newydd.

Eitemau catalog  – gwasanaethau PSBA  
ar gael fel rhan o’r catalog. 

Buddion


