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Dangosodd arolwg y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol yr oedd 49% o 
oedolion mewn cyflogaeth ym 
Mhrydain Fawr yn gweithio gartref yn 
ystod y cyfnod cloi, o gymharu ag 
arolwg tebyg a ddangosodd mai dim 
ond 4.4% o'r gweithlu yng Nghymru a 
weithiodd yn bennaf o'u cartrefi yn 
ystod 2019. Rhwng mis Ionawr a mis 
Rhagfyr 2019, dywedodd llai na 25% o'r 
gweithlu yng Nghymru eu bod wedi 
gweithio gartref ar unrhyw adeg.
Ref 1 

Arbrawf gweithio o gartref llwyddiannus?
Wedi'u hannog gan weinidogion a swyddogion iechyd y cyhoedd i aros gartref i 
ddiogelu bywydau fel rhan o'r cyfnod cloi ledled y DU, mae mwy o bobl nag erioed wedi 
bod yn gweithio gartref. 

Dangosodd arolwg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 49% o oedolion mewn 
cyflogaeth ym Mhrydain Fawr yn gweithio gartref yn y deg diwrnod hyd at 13 Ebrill 2020. 
Mae hynny'n gwrthgyferbynnu'n llwyr ag arolwg y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 2019, 
a ddangosodd mai dim ond 5% o'r 32.6m o bobl yn y DU mewn cyflogaeth a oedd yn

Gweithio o Bell: Y 
Normal Newydd
Mae cyfnod cloi’r coronafeirws yn cynnig cipolwg ar y dyfodol
O fewn ychydig fisoedd yn unig, mae'r byd wedi'i droi wyneb-i-waered. Cyflwynodd 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU bolisïau'n gyflym er mwyn cyfyngu ar ledaeniad 
y coronafeirws. 

Mae busnesau a sefydliadau'r sector cyhoeddus wedi dioddef ergyd drom. O'r rhai sydd 
wedi goroesi, mae bron pob un wedi gorfod newid y ffordd y maen nhw a'u gweithwyr 
yn gweithio. Mae effaith Covid-19 yn cynyddu, yn wleidyddol, yn economaidd, yn 
ddiwylliannol ac yn gymdeithasol. Ond er bod llawer yn awyddus i ddychwelyd i'r arfer, 
mae eraill yn ystyried sut beth y gallai, ac y dylai'r normal newydd, fod. 

Er nad yw'r goblygiadau llawn ar gyfer busnesau'n glir eto, mae'r cyfnod cloi wedi 
cyflwyno tystiolaeth glir y gall llawer o gwmnïau a chanolfannau cyswllt barhau i 
weithredu, tra bod y rhan fwyaf o'r staff yn aros adref i weithio.
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gweithio yn bennaf o'u cartref. Yng Nghymru, roedd y ffigur hwnnw hyd yn oed yn is yn 
2019, gyda dim ond 4.4% o'r gweithlu yn gweithio gartref yn bennaf, a dywedodd llai na 
24% eu bod erioed wedi gweithio gartref. 

Bydd rhai sefydliadau wedi ystyried y cyfnod gorfodol o weithio o bell yn arbrawf 
llwyddiannus, wrth iddynt lwyddo i barhau i weithredu’n gymharol ddiffwdan, hyd yn oed 
yn ffynnu efallai, tra bod staff yn gweithio gartref. Bydd busnesau eraill a oedd yn llai 
parod wedi bod yn awyddus iawn i weithwyr ddychwelyd i'w swyddfeydd a dychwelyd i 
arferion gwaith llawn, yn rhannol gan nad oedd opsiynau gweithio o bell dibynadwy a 
diogel yn bodoli pan ddaeth y cyfnod cloi i rym yng Nghymru, a hynny bron dros nos.

Mae arolwg y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn awgrymu bod dros 80% o fusnesau a 
oedd yn parhau i weithredu yn y pythefnos ar ôl dechrau’r cyfnod cloi wedi cymryd 
camau ychwanegol i reoli eu gweithlu o ganlyniad i COVID-19. Ond mynnodd llawer o 
fusnesau, gan gynnwys canolfannau cyswllt (gweler tudalen 8), fod eu staff yn parhau i 
ddod i’r gwaith yn ystod y cyfnod cloi. Ond yn ôl YouGov, mae llai o weithwyr yng 
Nghymru (32%) yn dweud eu bod yn gallu gweithio o gartref - o gymharu â gweithwyr yn 
Llundain (48%). 

Efallai y bydd nifer cynyddol o sefydliadau a gweithredwyr canolfannau cyswllt yn 
canfod, wrth iddynt edrych ar yr ystadegau yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf, fod 
gweithio o bell yn cynnig cyfleoedd ar gyfer twf y mae eu cystadleuwyr eisoes wedi 
manteisio arnynt. Gall hyn sbarduno newid ehangach o ran y meddylfryd corfforaethol. 
Gallai eraill, yn hytrach na bwrw ymlaen â symud i swyddfeydd mwy o faint mewn 
adeilad newydd costus, ddarganfod y gellir gwneud arbedion drwy droi'r duedd 
annisgwyl hon o weithio gartref yn newid strategol hirdymor.

Yn ôl ar yr ochr hon i'r Iwerydd, mae arolwg o gyflogwyr Prydain Fawr a’r UE gan Willis 
Towers Watson, yn awgrymu bod 15% o'r farn bod gweithio gartref o ganlyniad i 
coronafeirws wedi cael effaith gadarnhaol ar gynhyrchiant, gyda 15 y cant arall yn 
dweud na fu unrhyw effaith. Dim ond 3% o gyflogwyr oedd yn credu y bu effaith 
negyddol fawr.

O ganlyniad i'r pandemig coronafeirws newydd, ac 
am nifer o resymau, gallai gweithio o bell ddod yn 
normal newydd.

Roedd astudiaeth gan IBM ym mis 
Ebrill 2020 yn awgrymu bod 
agweddau tuag at weithio gartref 
wedi newid, gyda niferoedd cynyddol 
o weithwyr yn llai parod i ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus. Ymhlith 
25,000 o oedolion yn yr Unol 
Daleithiau, roedd 75% hefyd yn 
dymuno gallu gweithio'n amlach o'u 
cartref, ac roedd mwy na hanner, 
54%, am iddo fod eu prif ffordd o 
weithio.

75%
yn dymuno gallu 
gweithio gartref 
yn amlach 

54%
am iddo fod eu 
prif ffordd o 
weithio

Roedd

Roedd
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Symud ymlaen o'r pandemig Covid-19.
Ysgydwodd pandemig y coronafeirws y sector busnes ym Mhrydain a ledled y byd. 
Mae'r effaith ariannol ar fusnesau unigol a sectorau amrywiol ym mhob ran o’r economi 
yn dal i gael ei hasesu. Wedi'u gorfodi i addasu i gyfres ddigynsail o reolau’r cyfnod cloi, 
cafodd llawer o sefydliadau - gan gynnwys canolfannau cyswllt allweddol - anhawster 
o’r cychwyn cyntaf i gadw cysylltiad â chyflogeion o'u cartref oherwydd diffyg cynllunio 
gwydnwch, technoleg hen ffasiwn neu systemau rhwydwaith gwael.

Nid oedd miloedd o sefydliadau yng Nghymru yn barod i ddelio â sgil-
effeithiau’r cyfnod clo ac fe fuon nhw'n straffaglu i gadw i fynd. Bydd 
llawer o gwmnïau wedi gwneud penderfyniadau cyflym, am y rhesymau 
cywir, i ymdopi â'r coronafeirws, ond heb yr amser na'r lle i ddeall effaith 
rhai o'r penderfyniadau hollbwysig hynny'n iawn.

O ganlyniad, efallai eu bod wedi methu â defnyddio'r systemau a'r technolegau gorau 
sydd ar gael iddynt a, gyda phellter amser, byddant yn canfod y gallai rhai o'u 
penderfyniadau atal yn hytrach na chynorthwyo eu prosesau gweithio o bell a'u 
gweithwyr. 

Wrth i sefydliadau wneud penderfyniadau brys am y ffordd orau o gynnal eu 
cyfarfodydd ar-lein, gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol lwyfannau - Zoom, Google 
Hangouts, Microsoft Teams ac ati - daeth cyfres o bryderon diogelwch a materion 
preifatrwydd i'r amlwg am rai systemau fideo-gynadledda. O fewn rhai sefydliadau, 
wrth i wahanol adrannau ddewis gwahanol systemau ni fyddant wedi cael llawer o 
amser i feddwl am y ffordd y byddai'r llwyfannau hynny'n integreiddio i rwydwaith neu 
systemau’r swyddfa, na sut y gallent effeithio ar reoliadau diogelwch data a GDPR. 

Yn y brys i wneud penderfyniadau cyflym, bydd llawer wedi dewis technoleg a oedd, ar 
y pryd, yn cael ei hystyried y dewis gorau i'w sefydliad, o ystyried yr amgylchiadau, ond 
efallai eu bod wedi agor eu diogelwch rhwydwaith yn anfwriadol i arferion anniogel ac 
ansicr oherwydd y ffordd y mae gweithwyr yn defnyddio systemau o bell. 

Trodd natur sydyn y cyfnod cloi ym Mhrydain benderfyniadau arferol yr ystafell fwrdd ar 
eu pen. Gallai'r penderfyniadau hyn arwain at ganlyniadau difrifol i ganlyniadau busnes 
yn y dyfodol.

Gyda'r llwch yn setlo, a 
busnesau'n dod i arfer â'r 
dirwedd newydd, rhaid i 
sefydliadau ar hyd a lled y wlad 
neilltuo amser nawr i gynnal 
adolygiad o’u penderfyniadau yn 
ystod y cyfnod cloi fel rhan o 
strategaeth trawsnewid digidol 
gydgysylltiedig.

15%
o fusnesau o'r farn 
bod gweithio gartref 
o ganlyniad i’r 
coronafeirws wedi 
cael effaith 
gadarnhaol ar 
gynhyrchiant

Ref 4

Roedd
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Bydd rhai sefydliadau ymhellach ar flaen y gad nag eraill o ran 
technoleg, ond dylai pob un ohonynt fod yn ystyried a ydynt wedi 
gwneud y penderfyniadau cywir ac a oes ganddynt systemau cadarn, 
prosesau sy'n cydymffurfio â'r gyfraith a llwyfannau o’r radd flaenaf i 
oroesi'r stormydd gwaethaf yn y dyfodol.

Dylai busnesau ystyried a oedd modd uwchraddio neu israddio eu seilwaith yn gyflym ac 
yn ddiffwdan er mwyn diwallu eu hanghenion newydd yn briodol, ac os nad oeddent, 
pam ddim? A gafodd gweithio o bell yn y hirdymor ei ystyried wrth wneud 
penderfyniadau neu ai ateb dros dro i ymdopi â’r argyfwng presennol oedd gweithio o 
bell? A yw'r systemau a rhaglenni defnyddwyr yn integreiddio'n effeithiol â'i gilydd a'r 
offer cyfathrebu unedig sydd ar gael, gan wneud arferion gwaith o ddydd i ddydd yn fwy 
effeithlon, nid yn llai effeithlon? Pan fydd cyflogeion neu asiantau canolfannau cyswllt yn 
gweithio gartref, a ellir monitro a dadansoddi eu gwaith yn effeithiol er mwyn sicrhau 
bod prosesau'n cael eu dilyn, a bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn dda?

Bydd sefydliadau sydd eisoes wedi dechrau ar 
strategaethau trawsnewid digidol yn tystio mai 
meddwl yn ddwfn am bob agwedd ar y daith sy'n dod 
â’r buddion mwyaf.

Sut beth allai'r normal newydd fod? 
Sut beth allai'r normal newydd fod? Mae gweithio o gartref yma i aros. Bydd yn dod yn 
nodwedd reolaidd o fywyd wythnosol i fwy o weithwyr ac asiantau canolfannau cyswllt 
nag erioed o'r blaen. 

Mae Prif Weinidog y DU wedi dweud y gallai fod yn rhaid parhau i gadw pellter 
cymdeithasol "yn yr hirdymor" gyda chyflogwyr yn cael eu hannog i gadw’r rheol 2m 
mewn llawer o swyddfeydd, er y gall y rheol hon gael ei llacio yng Nghymru, fel yn Lloegr, 
mewn rhai amgylchiadau. Gallai polisi iechyd y cyhoedd hefyd arwain at gyfres o 
gyfnodau cloi os bydd y coronafeirws yn cynyddu y tu hwnt i reolaeth unwaith eto. Mae 
arbenigwyr iechyd y cyhoedd eisoes yn awgrymu bod pandemigau byd-eang yn 
debygol o ddigwydd yn amlach. 

Mae hynny'n golygu bod angen i fusnesau, sefydliadau'r sector cyhoeddus a 
chanolfannau cyswllt fod yn fwy parod, gan ddefnyddio technoleg i bontio'r bylchau, tra 
bod yn rhaid croesawu gweithio o bell fel un o bileri canolog strategaeth sefydliadol. 
Mae gweithio o bell wedi helpu i atal lledaeniad y coronafeirws. Ond mewn cyfnodau 
nad ydynt dan faich clefydau, mae'n galluogi cyflogeion ac asiantau canolfannau 
cyswllt i gael mwy o ryddid, yn darparu gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn 
dod â llu o gyfleoedd eraill. Mae manteision sylweddol, i fusnesau a sefydliadau'r sector 
cyhoeddus, o annog mwy o weithwyr i weithio gartref. Mae'n golygu y gellir gwneud 
arbedion ar swyddfeydd a chostau cysylltiedig adeiladau busnes. 

Gall gweithio o bell helpu i feithrin mwy o wydnwch mewn busnes, oherwydd bod staff 
wedi'u gwasgaru ar draws gwahanol leoliadau ac nad ydynt yn dibynnu ar swyddfeydd. 
Mae eu hamgylchedd gwaith yn ddiogel ac ar y cwmwl – sy'n golygu nad oes, mewn 
theori, terfyn i weithrediadau busnes.

Oherwydd yr amgylchedd cwmwl, mae mwy o gyfleoedd yn codi ar gyfer 
rhannu technoleg, swyddfeydd, canolfannau cyswllt a hyd yn oed 
personél gyda sefydliadau eraill. 
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Fodd bynnag, mae gweithio o bell hefyd yn codi llu o heriau gwahanol i 
fusnesau a gweithwyr fel ei gilydd.

Bydd y cyfnod cloi eisoes wedi codi amrywiaeth o broblemau cymhleth, yn enwedig i 
adrannau adnoddau dynol. Mae'r rhain yn cynnwys yr angen am ryngweithio dynol a 
chymdeithasol ac ysbryd tîm cydlynol, ac nid yw fideogynadledda cyhoeddus bob tro’n 
effeithiol wrth fynd i’r afael â hynny. 

Mae ymbellhau cymdeithasol wedi taflu pawb oddi ar ei echel o ran ein bywyd bob 
dydd – ein trefn waith, cydweithio wyneb yn wyneb, adeiladu tîm, cyfarfodydd staff, hyd 
yn oed digwyddiadau cymdeithasol. Er nad oeddem i gyd yn barod am realiti llawn 
bywyd y cyfnod cloi, mae llawer bellach wedi darganfod y gall gweithio o bell, heb 
baratoadau a phrosesau digonol, ei gwneud yn anodd cydweithio, gweithio mewn 
timau a rhannu diwylliant sefydliadol. 

Mae angen ymdrechu i greu diwylliant swyddfa, adeiladu tîm a chydweithredu’n gryf o 
bell. Mae angen technoleg gadarn a gwydn ar y rhwydwaith a thechnoleg cwmwl, offer 
rheoli a rhannu ffeiliau effeithlon a syniadau llawer mwy creadigol i ddod â staff ynghyd 
i ddathlu buddugoliaeth busnes, pan na allwch fynd i'r dafarn.

Croesawu’r ffordd o fyw o bell
Mae'n siŵr bod rhai wedi hoffi ac eraill wedi casáu gweithio o bell yn ystod y cyfnod cloi. 
Bydd rhai wedi dod i arfer â'r profiad anarferol, efallai y byddai eraill wedi newid eu 
meddyliau y naill ffordd neu'r llall wrth i'r wythnosau fynd heibio. Bydd y safbwyntiau 
hynny wedi'u llunio, yn rhannol, gan yr offer sydd ar gael iddynt. Bydd llawer o weithwyr 
wedi colli eu hamgylchedd swyddfa arferol, lle gallant ddod o hyd i gydweithwyr i 
drafod mater anodd, a lle cynhelir sgyrsiau defnyddiol ger y ffynnon ddŵr. 

Mae’n bosibl bod rheolwyr hefyd wedi’i chael hi’n anodd wrth i’r cyfnod cloi gyfyngu ar 
eu gallu i fonitro gweithwyr a llifoedd gwaith tîm a’u bod wedi canfod nad oedd 
ganddynt y systemau ar waith i fonitro cynhyrchiant o bell. Nid oes angen i hyn fod yn 
wir. 

I sefydliadau o bob math, mae croesawu'r norm newydd yn gofyn am fuddsoddi mewn 
systemau ac offer technoleg priodol i roi modd i staff a rheolwyr nid yn unig ymdopi, ond 
i wella eu hamgylchedd gwaith a thrawsnewid canlyniadau busnes. 

Mae'n golygu adeiladu sefydliadau a busnesau sy'n ystwyth, yn hyblyg, yn ddigidol 
wydn ac sy'n gallu gwrthsefyll trawma allanol fel cyfnodau cloi gorfodol ac aflonyddwch 
economaidd gyda systemau a phrosesau technoleg cyfredol.

It means building organisations and businesses which are agile, flexible, digitally 
resilient and can withstand external trauma such as enforced lockdowns and economic 
turbulence with up-to-date technology systems and processes.

Mae'n hanfodol bod atebion diogel ar y cwmwl yn 
gydgysylltiedig, yn gwbl integredig ac yn gweithio'n ddi-dor i'r 
rhai sy'n gweithio yn y swyddfa ac o bell. Mae hyn yn golygu:

• Darparu’r offer gorau i gydweithio a gweithio mewn tîm i’r staff – 
i hyrwyddo ffyrdd gwell o weithio'n fewnol a chyda sefydliadau 
partner. 

Monitro o bell sy'n caniatáu dadansoddiad manwl o 
gynhyrchiant staff ac asiantau canolfannau cyswllt a materion 
sy'n codi. 

• Offer optimeiddio, perfformiad a metrigau'r gweithlu.
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Gyda'r atebion hyn ar waith, bydd busnesau'n ei chael yn haws gwrthsefyll 
digwyddiadau annisgwyl. 

Mae gweithio o bell hefyd yn galluogi sefydliadau i gydweithio'n hawdd ac ymateb yn 
gyflym i'r galw, boed hynny'n cynyddu neu'n lleihau capasiti neu'n cymryd a rhannu 
capasiti gormodol gyda phartneriaid. 

Mae'r math hwn o wasanaeth cwmwl cymunedol a thechnoleg ddigidol a rennir yn cael 
ei arloesi yng Nghymru, lle mae 'Cysylltu Cymru', sy'n cael ei bweru gan gwmni cwmwl a 
gwasanaethau rheoledig arobryn FourNet, yn galluogi pob sefydliad sector cyhoeddus o 
gynghorau i fyrddau iechyd i rannu technolegau newydd, cyfathrebu unedig, 
canolfannau cyswllt omnisianel, gwasanaethau iaith ddeuol a hyd yn oed offer 
optimeiddio'r gweithlu. Mae integreiddio technoleg yn ddiffwdan a chanolfannau cyswllt 
ar gwmwl yn galluogi asiantau i weithio o gartref, rhai mewn cymunedau gwledig 
anghysbell lle mae swyddi'n brin.

Mae darparu'r offer priodol i ganiatáu i'ch gweithwyr weithio'n ddiogel ac o bell, pan 
fydd yr angen yn codi, yn arwain at weithlu hapusach, timau mwy ymgysylltiol, mwy o 
foddhad a chadw swyddi, cynhyrchiant uwch a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a 
gwaith. Mae hefyd yn golygu llai o amser cymudo - bonws sy'n lleihau'r risg y bydd eich 
gweithwyr yn mynd yn sâl ar ôl dal germau ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan wneud colli 
staff oherwydd salwch yn llai tebygol.

Y normal newydd - canolfannau cyswllt rhithiwr
O gael y dechnoleg gywir, gellir galluogi asiantau canolfannau cyswllt sy'n gweithio i 
fusnesau o bob math a maint i weithio o bell. Er bod llawer o sefydliadau'n caniatáu a 
hyd yn oed yn annog staff i wneud hynny yn ystod y cyfnod cloi, mynnodd nifer 
sylweddol o fusnesau canolfannau cyswllt fod gweithwyr yn cyrraedd y swyddfa.

Canfu arolwg cenedlaethol o 
weithwyr canolfannau cyswllt, a 
gynhaliwyd gan Brifysgol 
Strathclyde ym mis Ebrill 2020, yr 
oedd yn rhaid i bedwar o bob pum 
asiant fynychu eu swyddfa er 
gwaethaf cyfyngiadau COVID-19. 
Dywedodd dwy ran o dair (64%) a 
oedd wedi'u lleoli mewn swyddfa ar 
y pryd eu bod wedi gofyn am gael 
gweithio gartref ond gwrthodwyd 
26%, roedd 70% yn aros am 
benderfyniad a dim ond 4% oedd 
wedi cael caniatâd i weithio gartref.

64%
wedi gofyn am gael 
gweithio o gartref

26%

Roedd

Gwrthodwyd cais 
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Bydd canolfannau cyswllt oedd â’r gallu i weithio o bell cyn y cyfnod cloi wedi gwneud 
tipyn yn well na llawer o'u cystadleuwyr. Ond a allent fod wedi gwneud hyd yn oed yn 
well? A wnaeth holl systemau eu hasiantau integreiddio â'i gilydd neu a wastraffwyd 
amser bob dydd gyda rhaglenni hen ffasiwn a newid sgrin ddiddiwedd? 

Dylai gweithredwyr nad oeddent yn gallu gweithio'n ddi-dor drwy'r coronafeirws fod yn 
ystyried eu hopsiynau a chynllunio ar gyfer y dyfodol nawr. 

Gall galluogi asiantau canolfannau cyswllt i weithio o bell helpu i leihau costau 
swyddfa, lleihau athrofa asiantau, gwella cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a lleihau 
salwch. Gyda'r offer cywir, mae rheolwyr sy'n gweithio gartref yr un mor abl i fonitro a 
dadansoddi galwadau a llwythi gwaith.

Gall canolfannau cyswllt rhithwir 
gydag asiantau a rheolwyr sy'n 
gweithio o bell gynnwys:

• Llwyfannau aml-sianel - sy'n gallu ymdrin â galwadau ac ymchwiliadau digidol (e-
bost, gwe-sgwrs, negeseuon testun, cyfryngau cymdeithasol) mewn amrywiaeth o 
leoliadau daearyddol. 

• Cofnodi galwadau – monitro galwadau am faterion a methiannau mewnol ac allanol 
yn awtomatig drwy ganfod afreoleidd-dra, mathau o sgwrs, geiriau allweddol, tôn y 
llais. Tynnu sylw goruchwylwyr at gwsmeriaid sy'n cam-drin, nodi arfer gorau, 
gofynion hyfforddi a'r angen am drafodaethau asiant 'diwrnod gwael'. 

• Dadansoddeg lleferydd a thestun - mewnwelediad i’r holl ryngweithio rhwng 
cwsmeriaid ac asiantau. Galluogi rheolwyr i weld sut mae galwadau a chwsmeriaid 
yn cael eu trin, yn ogystal â sut mae asiantau'n cael eu trin. Nodi lle mae asiantau'n 
cael trafferth gyda chyfyngiadau o ran rhaglenni, polisïau, gweithdrefnau ac 
elfennau eraill. 

• Sicrwydd Ansawdd (SA) – gwella boddhad asiantau drwy wella cysondeb Sicrwydd 
Ansawdd drwy nodi gwahanol fathau gofynnol o alwadau yn hytrach na dewis 
galwadau ar hap. 

• Rheoli'r gweithlu - I reolwyr, mae'n helpu i ragweld gofynion y gweithlu'n gywir ac yn 
gwneud addasiadau amser real, sy'n gwella amserlennu gweithwyr a chyfateb 
llwythi gwaith, tra'n rhoi hyblygrwydd i asiantau hefyd. I asiantau, mae'n caniatáu 
hyblygrwydd drwy ddarparu amserlenni gwaith gwell, yn galluogi cyfnewid shifftiau’n 
hawdd a gofynion gwyliau ac yn symleiddio ceisiadau am amser i ffwrdd o’r gwaith 
ac oriau ychwanegol. 

• Cydweithredu a chynadledda – offer o’r radd flaenaf ar gyfer cydweithio integredig 
yn fewnol a chyda phartneriaid, rhannu bwrdd gwaith, rhannu ffeiliau’n ddiogel, 
systemau cynadledda sain a fideo diogel. 

• Deallusrwydd Artiffisial Hunan-wasanaeth - Llais awtomataidd, SgyrsBot a 
negeseua gwib i ymateb i ymholiadau syml, risg isel i ddinasyddion heb unrhyw 
ymyrraeth gan staff. 

• Ateb cwmwl diogel - galluogi canolfannau cyswllt rhithwir ar draws safleoedd 
lluosog i sicrhau'r capasiti mwyaf posibl ar gyfer gwasanaethau a rennir neu fel 
gwasanaeth gorlifo posibl, pan fydd adnoddau neu asiantau dan bwysau.



10

Gweithio o Bell: Mae Normal Newydd 

Hawlfraint Cysylltu Cymru 2020

Sut y gall FourNet helpu 
Er y gellir deall nad oedd llawer o sefydliadau a chanolfannau cyswllt yn 
barod ar gyfer y cyfnod cloi, roedd eraill mewn gwell sefyllfa gyda'r 
dechnoleg gywir i ganiatáu i asiantau weithio gartref. 

Yn ystod 'cyfnod cloi' y coronafeirws ledled y DU, cynorthwyodd FourNet llawer iawn o 
gwsmeriaid i newid yn ddiffwdan i weithio o bell. 

Hyd yn oed y rheiny, fel y cwmni ynni enfawr npower, nad oedd 
ganddynt drefniadau gweithio o gartref ar waith cyn y pandemig. 
Helpodd FourNet 2,000 o staff npower i weithio o bell mewn 8 diwrnod 
yn unig.

Aeth Cysylltu Cymru’n fyw gyda’i gwsmeriaid cyntaf ym mis Ionawr 2020, ar yr adeg y 
daeth y coronafeirws i’r amlwg.  Mae ei gwsmeriaid cyntaf, Cyngor Bro Morgannwg a 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn rhannu technoleg a gwasanaethau trwy 
fframwaith sector cyhoeddus. 

Oherwydd pandemig y coronafeirws a chanllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU i gadw pellter cymdeithasol o 2m, mae gweithio o bell wedi dod yn angenrheidiol.  
Hefyd roedd angen llinell gymorth argyfwng newydd er mwyn rhoi cyngor i ddinasyddion 
agored i niwed.  Mae pa mor gyflym y sefydlwyd y llinell hon yn pwysleisio hyblygrwydd 
ac ymatebolrwydd y gwasanaeth, ac yn cynnwys y trwyddedau ychwanegol dros dro a 
oedd yn ofynnol ar fyr rybudd. 

Mae canolfannau cyswllt Cysylltu Cymru sydd ar gwmwl rhithwir wedi’u dylunio gan 
FourNet ar gyfer gweithio o bell a phan gyhoeddwyd cyfnod cloi y DU, manteisiwyd i’r 
eithaf yn gyflym iawn ar y potensial hwnnw. 

Fel rhan o ymateb SECAmb i COVID-19, roedd angen i'r 
Ymddiriedolaeth alluogi staff clinigol a 111 o ganolfannau 
cyswllt i weithio o bell ar frys ac i ddarparu ateb ymbellhau 
cymdeithasol pan roeddynt yn y swyddfa. Yn ogystal, 
roedd angen cynyddu gallu ei chanolfan gyswllt ar frys i 
ffonio galwadau 111 yn ôl. Wynebodd yr Ymddiriedolaeth 
heriau gan nad oedd ganddi’r seilwaith gofynnol mewn 
rhai lleoliadau yr oedd angen adleoli staff iddynt. 

Fel rhan o'u hymateb cyflym i'r angen critigol hwn, roedd 
FourNet yn gallu darparu trwyddedau asiant Un-X gan 
Avaya i gefnogi'r gofyniad hanfodol hwn ac roeddent yn 
gallu gweithredu Sianelau SIP ychwanegol yn gyflym iawn 
er mwyn galluogi'r Ymddiriedolaeth i reoli'r cynnydd 
sylweddol yn nifer y galwadau. Roedd hyn yn galluogi staff 
i ymgymryd â gwasanaethau hanfodol o'r lleoliadau hynny 
mewn swyddfeydd nad oedd ganddynt y seilwaith ffisegol 
i gefnogi'r model ffôn Cyfrifiadur/Desg gwifredig 
traddodiadol. 

Roedd timau cymorth, gwasanaethau a 
chyflenwi FourNet yn cadw mewn cysylltiad 
rheolaidd â'r Ymddiriedolaeth i sicrhau ein bod 
yn cael ein cefnogi yn y sefyllfa heriol a newidiol 
a achoswyd gan y sefyllfa ddigynsail hon.
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Atebion technolegol i sicrhau y gellir gweithio o bell yn 
llwyddiannus
Gall FourNet eich helpu gyda llu o benderfyniadau cymhleth y bydd angen i 
chi eu gwneud am yr atebion technolegol mwyaf priodol i alluogi eich 
busnes i ffynnu yn y normal newydd.

Er mwyn gweithio o bell yn llwyddiannus, rydym yn cynnig amrywiaeth o atebion cyfathrebu 
unedig, technoleg a rheoli gwasanaeth, gan gynnwys:

technoleg a rennir drwy gwmwl diogel, gan wneud y mwyaf o 
lifoedd gwaith, cadw data'n ddiogel, galluogi staff i weithio o 
amrywiaeth o leoliadau daearyddol ar yr un pryd.

ystafelloedd cyfarfod rhithwir ar gyfer staff blaen a chefn 
swyddfa ac asiantau canolfannau cyswllt, gan ddarparu 
technoleg ymgysylltu gadarn o safon, i staff a chwsmeriaid. 
Hefyd, galluogi gweithgareddau cymdeithasol ac adeiladu tîm 
ar gyfer staff sy’n gweithio o bell.

sicrhau bod ysbryd tîm yn cael ei gynnal, gyda negeseua gwib 
hawdd a diogel, rhannu ffeiliau ac offer rheoli wedi'u 
hintegreiddio'n un platfform gan roi gweithlu cysylltiedig a 
chydweithredol i chi ble bynnag y maent

Prosesau rheoli ansawdd omnisianel awtomatig sy'n darparu 
amrywiaeth o ddulliau i reolwyr, o sgorio gwerthusiadau i 
neilltuo hyfforddiant. Symud adnoddau o dasgau monitro a 
rheoli â llaw i weithgareddau gwerth uwch.

darparu ar gyfer costau is cymorth technoleg, oriau hirach a 
mwy hyblyg o gymorth gwasanaeth a lleihau'r risg y bydd staff 
TG allweddol yn sâl ar yr un pryd

helpu i hyrwyddo gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, 
caniatáu amserlennu hyblyg, lwfans gwyliau a 
hunanwasanaeth sy'n lleihau nifer y cysylltiadau cyffredin ac 
ailadroddus â chwsmeriaid ac yn galluogi symud adnoddau i 
weithgareddau sydd â gwerth uwch.

gan roi'r gallu i ddefnyddwyr gyfathrebu o unrhyw leoliad.

adeiladu cydlyniant tîm ac annog cymhelliant. Gall yr offer hyn 
helpu i ymgysylltu a chymell cyflogeion i berfformio'n well ar sail 
dangosyddion perfformiad allweddol. Hefyd, mae’n bodloni 
gofynion seicolegol ac ysgogol craidd ar gyfer gweithwyr a 
thimau unigol. 

Mae ein holl atebion wedi'u hintegreiddio i weithio'n ddiffwdan gyda'i 
gilydd, gan ddileu seilos technolegol lletchwith heb fod angen i 
gyflogeion nac asiantau mynd nôl a ‘mlaen rhwng sgriniau, porwyr a 
rhaglenni.

Cwmwl 
Cymunedol

Cynadledda 
sain a fideo 
yn ddiogel

Dulliau 
cydweithred
u diogel

Rheoli 
Ansawdd

Gwasanaethau 
a reolir yn 
ddeallus

Offer 
ymgysylltu 
â'r gweithlu

Gêmeiddio

Bwrdd gwaith 
UC ac Asiant 
hyblyg
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Cyfeiriadau 

1 - April 3rd to 13th, 2020 – dangosodd arolwg y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 
49% o oedolion mewn cyflogaeth ym Mhrydain Fawr yn gweithio gartref, o gymharu 
ag arolwg y Swyddfa Ystadegau Gwladol a ddangosodd mai dim ond 5% o'r 
gweithlu yng Nghymru a weithiodd yn bennaf o'u cartref yn ystod 2019. Rhwng mis 
Ionawr a mis Rhagfyr 2019, dywedodd llai na 30% o'r gweithlu (32.6 miliwn) eu bod 
wedi gweithio gartref ar unrhyw adeg. 

Dangosodd arolwg tebyg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol mai dim ond 4.4% o'r 
gweithlu yng Nghymru a weithiodd yn bennaf o'u cartref yn ystod 2019. Rhwng mis 
Ionawr a mis Rhagfyr 2019, dywedodd llai na 25% o'r gweithlu yng Nghymru eu bod 
wedi gweithio gartref ar unrhyw adeg. 

2- Nododd arolwg YouGov ym mis Ebrill 2020 mai dim ond traean o weithwyr yng 
Nghymru (32%) a Gogledd-ddwyrain Lloegr (32%) a ddywedodd y gallent weithio 
gartref, gan eu gwneud y rhanbarthau lleiaf tebygol yn y DU o ddweud y gallent 
wneud hynny. 

3 - Canfu arolwg cenedlaethol o weithwyr canolfannau cyswllt, a gynhaliwyd gan 
Brifysgol Strathclyde ym mis Ebrill 2020, fod yn rhaid i bedwar o bob pum asiant 
fynychu eu swyddfa er gwaethaf cyfyngiadau COVID-19. Dywedodd dwy ran o dair 
(64%) a oedd wedi'u lleoli mewn swyddfa ar y pryd eu bod wedi gofyn am gael 
gweithio gartref ond gwrthodwyd 26%, roedd 70% yn aros am benderfyniad a dim 
ond 4% oedd wedi cael caniatâd i weithio o gartref. 

4 - Dangosodd astudiaeth ym mis Mai 2020 ca gynhaliwyd gan O2, ICM a YouGov 
fod cyflogeion y DU yn ymddangos yn amharod i roi'r gorau i weithio o bell ar ôl i'r 
cyfnod cloi ddod i ben. Roedd 33% o ymatebwyr yn disgwyl gweithio gartref o leiaf 
dri diwrnod yr wythnos ar ôl y cyfnod cloi, ac roedd 81% yn disgwyl gweithio o bell o 
leiaf un diwrnod yr wythnos. 

5 - Mae arolwg o gyflogwyr Prydain Fawr a chyflogwyr yr UE gan Willis Towers 
Watson, yn awgrymu bod 15% o fusnesau o'r farn bod gweithio gartref o ganlyniad i 
coronafeirws wedi cael effaith gadarnhaol ar gynhyrchiant, gyda 15 y cant arall yn 
dweud na fu unrhyw effaith. Dim ond 3% o gyflogwyr oedd yn credu y bu effaith 
negyddol fawr. 

6 - Dangosodd astudiaeth gan IBM ym mis Ebrill 2020 fod niferoedd cynyddol o 
weithwyr (48%) yn llai parod neu’n amharod i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus 
oherwydd perygl o drosglwyddo coronafeirws. Ymhlith 25,000 o oedolion yn yr Unol 
Daleithiau, roedd 75% hefyd yn dymuno gallu gweithio'n amlach o'u cartref, ac 
roedd mwy na hanner, 54%, am iddo fod eu prif ffordd o weithio. 

7 - Dangosodd arolwg o Swyddogion Datblygu Cymunedol a Chyfarwyddwyr Cyllid 
gan  Gartner ym mis Mawrth 2020 fod bron i dri chwarter yn bwriadu symud o leiaf 
5% o'u gweithlu ar y safle i weithio o bell yn barhaol ar ôl COVID19. Dywedodd bron i 
chwarter y cwmnïau y byddai mwy nag 20% o'u gweithlu yn parhau i weithio o bell. 

8 - Mewn dadansoddiad Gartner ar wahân, , ym mis Ebrill 2020, dywedodd 
arweinwyr Adnoddau Dynol fod 41% o gyflogeion yn debygol, ar ôl y pandemig, o 
weithio gartref o leiaf beth o'r amser.

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/coronavirusandhomeworkingintheuklabourmarket/2019
https://www.peoplemanagement.co.uk/news/articles/half-workers-expect-work-more-flexibly-post-lockdown-survey?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_content=pm_daily_06052020.Half+of+workers+expect+to+work+more+flexibly+post-lockdown%2c+survey+finds&utm_campaign=7295441&utm_term=8167428
https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Insights/2020/04/covid-19-pulse-survey-report-gb-and-western-europe
https://newsroom.ibm.com/2020-05-01-IBM-Study-COVID-19-Is-Significantly-Altering-U-S-Consumer-Behavior-and-Plans-Post-Crisis
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
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