
Dyfodol digidol  
craff i Gymru 
Eich helpu i ddefnyddio technoleg er 
gwella bywydau lleol



“ Rydym yn falch iawn o fod y cwmni symudol 
cyntaf i gynnig opsiwn i siarad Cymraeg gyda 
ni, boed wrth ofyn am alwad gan ein tîm 
ardderchog ym Merthyr Tudful neu ymweld 
ag un o’n siopau yng Nghymru.”
 Marc Allera,  
Prif Weithredwr EE 

Helpu i wella bywydau yng Nghymru
Ein timau ar draws y wlad yn cydweithio â chyrff lleol er mwyn eu  
cysylltu â chwsmeriaid a dinasyddion 

Rydym wedi ymrwymo i wella bywydau pobl  
ar draws y wlad wrth helpu cyrff sector 
cyhoeddus a chwmnïau preifat i ddarparu 
gwerth da am yr arian.

Ac eisoes yn gwneud hynny, wrth:
• helpu i yrru trawsnewid digidol
• symbylu arloesi
• rhannu ein sgiliau digidol
• gweithio mewn ffyrdd newydd er cefnogi 

projectau byr dymor.

Rydym yn deall Cymru am ein bod yn  
rhan o’r wlad
Rhaid byw a gweithio mewn gwlad er  
mwyn deall ei heriau a chyfleoedd.

Dyna pam, ar y cyd ag EE, ein bod yn cyflogi 
4,400 gweithiwr ar draws y wlad. Mae 
canolfan alwadau EE ym Merthyr Tudful yn 
cyflogi dros 1,000. Y llynedd recriwtiwyd 100 
aelod staff newydd i weithio yn Nhŵr BT, 
Abertawe. Profwyd ein technoleg Gfast 
newydd yng Nghaerdydd. A phecyn BT Sport i 
noddi rhanbarthau rygbi Cymru yw’r cytundeb 
nawdd mwyaf yn hanes y rhanbarthau.

Siarad eich iaith
Rydym yn cefnogi ymdrechion i gymell pobl i 
siarad Cymraeg bob dydd, gan gynnal polisi 
dwyieithog gwirfoddol ers 1994. Ac mae tîm 
Cymraeg yn EE hefyd.



Cysylltu Cymru
Ein technoleg yn newid sut mae pobl yn byw a gweithio ar draws y wlad

Rydym eisoes yn lledu band eang ffeibr 
Cyflymu Cymru ar draws y wlad, gan newid 
 y dirwedd ddigidol:
• darparu band eang ffeibr ar gyfer dros  

1.36 miliwn adeilad
• gosod 5,000 cabinet ffeibr ar draws y wlad
• cynnig cyflymder o 30Mbps i dros 94%  

o Gymru
• creu dros 300 swydd yng Nghymru.

Ac mae’r gwaith yn parhau. Ein nod yw ymestyn 
ein rhwydwaith wrth ledu gwasanaethau ffeibr 
cyflawn i 3 miliwn cartref a busnes erbyn 2020.

Defnyddio grym cyfathrebu er gwella 
bywydau yng Nghymru

Llenwi’r bwlch sgiliau technegol
Drwy ein rhaglen Barefoot - sy’n darparu 
adnoddau a gweithdai am ddim er helpu 
athrawon gyda’r cwricwlwm cyfrifiadura - 
trefnwyd 161 gweithdy mewn ysgolion.  
Ac yn arloesi gyda’r Sefydliad Codio newydd.

Cyflogi talentau newydd
Yn ddiweddar crëwyd llawer o swyddi newydd 
yng Nghymru ar gyfer prentisiaid a graddedigion. 
Mae 172 person ifanc wedi dilyn ein rhaglen 
Barod am Waith.

100% ynni adnewyddadwy
Byddwn yn defnyddio 100% ynni 
adnewyddadwy ac erbyn hyn mae 50%  
o’n pŵer yn dod o fferm wynt Mynydd  
Bwllfa, Hirwaun.

Gwella sgiliau digidol y genedl
Rydym wedi ymrwymo i helpu i wella sgiliau 
digidol pobl ifanc, gyda’r rhaglen Llythrennedd 
Technegol yn gweithio gyda dros 1,300 ysgol 
gynradd ar draws y wlad.



Cysylltu â chymunedau & cwsmeriaid 
Rhaid cael yr adnoddau cyfathrebu iawn er mwyn siarad gyda’r bobl 
byddwch yn gwasanaethu

“ Roedd nifer o ffactorau yn ein 
cymell i ddarparu gwasanaethau 
rhyngrwyd ar gyfer ein trigolion, 
yn cynnwys y Credyd Cynhwysol. 
Wrth weithio gyda BT rydym 
wedi darparu cysylltiadau 
rhyngrwyd cost effeithiol, 
ynghyd â’r hyfforddiant a 
chymorth technegol roedd ein 
tenantiaid angen.”
 Richard Troote,  
Pennaeth TG Wales & West Housing

Byddwn yn darparu’r arfau angenrheidiol er 
mwyn eich helpu i wella gwasanaeth cwsmeriaid. 
Yn y sector preifat, bydd yn helpu i gadw 
cwsmeriaid a denu busnes newydd. Yn y sector 
cyhoeddus, cynnal cymunedau hapusach. Yn y 
ddau achos, bydd yn darparu beth sydd angen, 
yn brydlon, drwy’r sianeli addas.

Adnoddau estynedig:
• canolfannau galwadau sy’n helpu pobl i  

ddewis sut i gysylltu â chi
• atebion cyfryngau cymdeithasol, sgwrsio,  

arlein & canolfannau galwadau, sy’n 
integreiddio â systemau ôl-swyddfa

• cynadledda a ffrydio fideo ar gyfer  
cyfarfodydd rheolaidd

• atebion dinasoedd craff yn casglu data i’ch 
helpu i wella gwasanaethau.

Cysylltu cymdeithasau tai Cymru
Wales & West Housing yn defnyddio ein 
technoleg i drawsnewid ei ddulliau gweithredu 
a newid bywydau ei drigolion. Mae pecyn 
Cynhwysiad Digidol BT yn darparu cysylltiad 
rhyngrwyd a dyfais fforddiadwy i gael pobl 
arlein. Yna, trefnu tîm gwirfoddolwyr i helpu’r 
defnyddwyr i ddefnyddio’r offer newydd. 
Cedwir y costau rhent misol yn isel wrth rannu’r 
cysylltiad rhwng y trigolion

Arloesi digidol hanesyddol yng Nghymru

Helpu Cymru i gynnal un o’i digwyddiadau 
chwaraeon mwyaf erioed
Yn 2017, dathlwyd un o’n nosweithiau mwyaf 
hanesyddol wrth ddarlledu Rownd Derfynol 
Cynghrair Pencampwyr EUFA yn Stadiwm 
Principality, Caerdydd.

Gwyliwyd y gêm gan dros 220 miliwn ar draws y 
byd, sef digwyddiad teledu mwyaf y flwyddyn.

Defnyddiodd BT Sport y dechnoleg 
ddiweddaraf i ddarparu profiadau sain a 
gweledol o’r radd flaenaf ar gyfer y gwylwyr. 
Am y tro cyntaf, darlledwyd y gêm yn fyw yn 
4K UHD ar YouTube a BT TV. Ac am y tro cyntaf 
erioed, roedd cefnogwyr wedi gallu gwylio wrth 
ddefnyddio setiau pen VR (realiti rhithwir).

Cysylltu’r cyfryngau
Yn ogystal trefnwyd swyddfa pedwar llawr dros 
dro ger Stadiwm Principality, gyda chysylltiadau 
rhwydwaith ar gyfer 200 aelod staff UEFA a’r 
cyfryngau. Roedd gosod y swyddfa mor gyfleus 
a darparu cysylltiadau cyflym yn golygu bod 
UEFA wedi gallu symud yn syth i mewn i’r 
swyddfa a chysylltu’n ddidrafferth gyda’i 
swyddfeydd corfforaethol yn y Swistir.



Ein technoleg yn hwyluso gwaith effeithlon 

Trefnu timau effeithiol a rhannu gwaith yn gyflym yn helpu pawb yn eich corff i wneud mwy

Mae pawb am weithio’n fwy craff er mwyn helpu i wella cynhyrchiant. Bydd ystyried eich corff fel 
system a helpu’r holl gydrannau i gydweithio’n effeithiol yn rhan bwysig o’r ateb.

• Rhwydweithiau cwmwl hyblyg yn hwyluso 
cyfathrebu a chydweithredu rhwng lleoliadau.

• Atebion cwmwl yn darparu adnoddau llais, 
storio data a chynnal gwasanaethau hyblyg.

• Atebion symudol yn hwyluso cysylltu dim ots pa 
leoliad, gan alluogi staff i dreulio mwy o amser 
gyda’r bobl byddant yn gwasanaethu.

• Presenoldeb ar fframweithiau caffaelio 
llywodraethau cenedlaethol a lleol yn gostwng 
costau ac amserau caffaelio.

• Atebion digidol yn gallu newid eich dulliau 
gweithredu, o rwydweithiau technoleg 
gwybodaeth i systemau gweithredu. Gweithio 
gyda’ch timau, dim ots ble byddant.



Helpu i baratoi ar gyfer dyfodol digidol
Ein technoleg ac adnoddau yn helpu eich corff i weithio’n fwy craff

Bydd cysylltiadau cyfathrebu gwell yn helpu eich 
tîm i weithio’n gyflymach ac yn fwy cynhyrchiol. 
Ac yn gostwng costau. Ein rhwydweithiau, 
atebion symudol a gwasanaethau cwmwl yn eich 
helpu i gadw ar y blaen, dim ots pa faes.

Adeiladu busnes mwy effeithlon
Ble’n bosibl, bydd pob busnes preifat neu gorff 
sector cyhoeddus am wneud mwy - heb dalu 
gormod wrth wneud hynny. Gall ein 
rhwydweithiau ac arbenigedd eich helpu i 
weithio’n fwy effeithlon, a’ch rhyddhau i 
ganfod ffyrdd gwell o dreulio amser ac arian.

Adnoddau:
• rhwydwaith band eang ffeibr mwyaf. Ein nod 

yw cynnig band eang tra-chyflym i 12 miliwn 
cartref a busnes erbyn 2020

• rhwydwaith symudol cyflymaf a mwyaf, yn 
gwasanaethu dros 96% o’r boblogaeth

• gwasanaeth gorau. EE yw’r unig gwmni 
symudol yn y DU i ateb pob galwad 
gwasanaethau a gwerthiant yn y DU  
ac Iwerddon.

Helpu cyrff sector cyhoeddus i  
wasanaethu’r genedl
PSBA (Public Sector Broadband Aggregation), 
menter unigryw sy’n gwasanaethu’r wlad 
gyfan. Mae’n cysylltu 123 corff sector 
cyhoeddus â WAN (rhwydwaith ardal eang) 
preifat a diogel sy’n helpu awdurdodau lleol,  
y sector addysg a’r gwasanaethau brys i 
ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl.

• Prif rwydwaith Cymru.
• 1 o bob 4 person yn ei ddefnyddio.
• Cysylltu 1,600 ysgol.
• Cysylltu bron 5,000 safle.
• Gostwng costau cyrff sector cyhoeddus 23%.
• Taclo dros 500 ymosodiad ym mis Ebrill 2018.



Cydweithio â Phrifysgol Abertawe i gefnogi 
addysg ar ei safleoedd
Roedd Prifysgol Abertawe angen platfform er 
diogelu canolfan ddata a’r safleoedd gwahanol 
rhag maleiswedd a chadw cysylltiadau 
rhyngrwyd yn saff. Trefnodd BT ateb newydd; 
sef SDAW (software defined access-wireless). 
Mae’r dechnoleg yn golygu bod y Brifysgol yn 
gallu darparu rhwydwaith hyblyg a diogel o’r 
safon uchaf, a chynnal gwasanaethau 
dibynadwy. Yn ogystal, mae’n helpu i greu 
profiadau dysgu cyffrous, heriol a gwerthfawr  
o fewn cymuned ddysgu o safon fyd-eang.

Helpu staff i weithio unrhyw le
Wrth newid eich dulliau gweithredu, bydd eich gweithwyr digidol yn 
gallu gwneud mwy, dim ots pa leoliad

Mae’r dyfodol yn y cwmwl. Ni fydd angen 
gosod a chynnal caledwedd, gan ostwng 
costau. A diweddaru otomatig yn helpu i 
ddiogelu eich data busnes. Eich timau’n 
cysylltu’n gyflym drwy wasanaethau ac apps  
yn y cwmwl, mewn unrhyw leoliad.

Adnoddau:
• arfau, dyfeisiadau a chysylltedd er hwyluso 

cydweithio rhwng timau
• miliynau o bwyntiau cyswllt wi-fi 4G yn eich 

rhyddhau i weithio unrhyw le
• atebion cynhwysfawr yn eich helpu i ddarparu 

gwasanaethau gwell.

Trafod diogelwch
Mae diogelwch yn rhan hanfodol o’n gwaith ac yn elfen bwysig o’n holl gynnyrch a 
gwasanaethau. Byddwn yn diogelu eich busnes yn yr un modd er mwyn tawelu eich 
meddwl, gan wybod bod eich data ac enw da yn saff.

Gallwn ddarparu:
• amrediad llawn o atebion a gwasanaethau rheoledig
• y partneriaid i ddarparu diogelwch o’r radd flaenaf
• 2,500 arbenigwr diogelwch, yn darparu popeth o gyngor seiber i hacio moesegol
• cleientau fel yr Adran Amddiffyn yn dibynnu ar ein deallusrwydd o fygythiadau ac 

adnoddau integreiddio gwybodaeth.



Swyddfeydd byd-eang
Mae’r gwasanaethau telathrebu a ddisgrifir yn y cyhoeddiad hwn yn dibynnu os ydynt ar gael a gellir eu newid o bryd i’w 
gilydd. Darperir gwasanaethau ac offer yn unol ag amodau contract safonol British Telecommunications plc. Nid oes unrhyw 
beth yn y cyhoeddiad hwn yn ffurfio unrhyw ran o unrhyw gontract. ©British Telecommunications plc 2018. Swyddfa 
gofrestredig: 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ. Cofrestrwyd yn Lloegr rhif 1800000.

Manylion pellach
Cysylltwch â’ch rheolwr cyfrif BT.
business.bt.com/public-sector

Pam BT
Gyda dros 1,800 cwsmer sector cyhoeddus yn yr Alban, Lloegr, Cymru 
a Gogledd Iwerddon, rydym yn deall yr heriau rydych yn wynebu. 
Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth ac arbenigedd er mwyn helpu i 
wella bywydau. Ac nid dyna’r unig fuddion:

•  Rhwydweithiau safon uchel, dibynadwy 
Cydnabyddir ein rhwydwaith byd-eang gan Gartner 
ac arbenigwyr eraill o fewn y diwydiant. Crëwyd 
rhwydweithiau sy’n rhedeg ar 5.6Tbps, sy’n gallu 
llwytho 100 fideo mewn eiliad. Ac erbyn 2020, 
byddwn wedi ymestyn darpariaeth 4G EE i 95% 
o’r wlad.

• Parhau i wella 
  Byddwn yn buddsoddi £10 biliwn mewn 

technolegau newydd dros y pum mlynedd nesaf, 
gan helpu i ddatblygu gwasanaethau ac adnoddau 
er cynnal eich llwyddiant yn y dyfodol.

•  Teilwrio atebion ar gyfer eich corff 
Mae darparu gwasanaethau cyhoeddus ar 
draws y rhanbarthau yn waith cymhleth. Dyna 
pam byddwn yn defnyddio amrediad eang o 
ddyfeisiadau, technoleg a syniadau er cynnig yr 
ateb iawn i chi, dim ots pa anghenion.

•  Cydweithio ag arbenigwyr 
Mae gennym y bobl, partneriaid a’r wybodaeth i 
gynnig y cyngor, gwasanaeth a chymorth gorau. 
A’n gwaith ar raglenni dinasoedd craff ar draws y 
DU yn golygu ein bod wedi hen arfer cydweithio â 
chyrff eraill.

•  Partner sector cyhoeddus dibynadwy  
Mae’r Adran Amddiffyn, heddluoedd a 
gwasanaethau critigol eraill yn dibynnu arnom 
i’w cadw mewn cysylltiad. A’n presenoldeb ar 
fframweithiau caffaelio llywodraeth leol yn 
hwyluso dechrau gweithio gyda ni.
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