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Cyflwyniad
ddefnyddio i gefnogi
gwell effeithlonrwydd
busnes a gwasanaeth
cwsmeriaid.

Ers y gwaith o ddatblygu Strategaeth TG blaenorol y
Cyngor, mae datblygiadau cyflym mewn technolegau
wedi gweddnewid y ffordd y mae llawer o bobl yn
byw eu bywydau. Mae hyn yn amrywio o sut y maent
yn prynu nwyddau a gwasanaethau i’r modd y maent
yn cyfathrebu ag eraill. Mae’r sector cyhoeddus hefyd
wedi gweld newid sylweddol yn erbyn cefndir o heriau
ariannol digynsail gyda fawr o arwydd o hyn yn newid
yn ystod oes y Strategaeth hon. Mae’r dirwedd ar gyfer
Llywodraeth Leol yng Nghymru yn y dyfodol yn dal i fod
yn ansicr sy’n gallu gwneud cynllunio ar gyfer buddsoddi
tymor hir mewn technoleg yn anodd. Yn wyneb yr heriau
hyn, mae llawer o enghreifftiau o gynghorau yn defnyddio
technoleg i sicrhau effeithlonrwydd busnes tra’n gwella
gwasanaethau i gwsmeriaid.

O fewn y gwasanaeth
TG, rydym wedi
ail-alinio
adnoddau
a buddsoddiad i gwrdd â blaenoriaethau’r Cyngor,
siâp newidiol y sefydliad a’r gofynion cydymffurfio sy’n
ymwneud â rheoli gwybodaeth a diogelwch yn well.
Mae mwy o ddefnydd o dechnoleg hefyd wedi gweld
twf mewn seiberdroseddu. Mae cydbwyso anghenion y
Cyngor i ddarparu gwasanaethau hyblyg a dibynadwy i’n
cwsmeriaid a hefyd sicrhau diogelwch a chywirdeb ein
seilwaith digidol a gwybodaeth yn her gynyddol.

Yn Sir y Fflint, rydym wedi croesawu technoleg i
gyflwyno newidiadau mewn; caffael drwy gyflwyno ateb
e-gaffael, adnoddau dynol drwy gyflwyno rheolwr a
hunanwasanaeth gweithwyr; cynnal a chadw tai drwy
gyflwyno gweithio symudol; derbyn i ysgolion drwy
ddatblygu cais ar-lein ar gyfer derbyniadau ysgol; cysylltu
â chwsmeriaid trwy ddatblygu a gweithredu gwefan cwbl
ymatebol, system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM),
teleffoni canolfan gyswllt ac APP symudol corfforaethol.
Mae gennym bron i 2000 o weithwyr sy’n gallu gweithio
mewn modd hyblyg gyda mynediad diogel i dechnoleg
o leoliadau o’u dewis. Mae hyn wedi cefnogi Strategaeth
Rheoli Asedau’r Cyngor gan alluogi lleihad o ofod swyddfa
ar draws y Cyngor. Mae’r enghreifftiau hyn yn cynrychioli
ychydig o’r meysydd lle mae technoleg wedi cael ei

Mae’n amlwg bod technoleg wedi, a bydd yn parhau i
chwarae rhan sylweddol yn y ffordd y mae’r cyngor yn
datblygu ac yn cyflenwi gwasanaethau ac y bydd yn
gwneud cyfraniad sylweddol i flaenoriaeth y Cyngor i
ddarparu ‘Cyngor Modern ac Effeithlon’.
Bydd y Strategaeth hon yn amlinellu sut y bydd
gwybodaeth a Technoleg Ddigidol yn cael ei ddefnyddio
i gefnogi Blaenoriaethau Gwella’r Cyngor a chynlluniau
strategol dros y pum mlynedd nesaf. Bydd Strategaeth
Rheoli Gwybodaeth ar wahân hefyd yn cael ei datblygu
i gyd-fynd â hi.
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Sir y Fflint Digidol: Y Weledigaeth
Mae’r strategaeth ddigidol hon yn nodi sut y bydd y Cyngor yn croesawu’r cyfleoedd
mae technolegau yn eu cynnig ar gyfer darparu gwasanaethau yn effeithiol mewn
ffordd hyblyg, symudol ac ymatebol i Gefnogi Cyngor Modern ac Effeithlon drwy:
•	Ddefnyddio technoleg i gynnig mwy o hyblygrwydd i gwsmeriaid o ran pryd a sut
y maent yn cael mynediad i’n gwasanaethau
•	Darparu a hyrwyddo gwasanaethau a gwybodaeth trafodion hygyrch a chynhwysol
ar-lein
• Galluogi ein gweithlu i weithio’n gallach gyda’r sgiliau a thechnolegau angenrheidiol i gefnogi
•	Cefnogi ein cwsmeriaid a chymunedau yn y defnydd o, a mynediad at dechnoleg ddigidol er mwyn sicrhau eu bod
yn gallu manteisio ar yr holl fanteision y gall eu cynnig iddynt
• Gweithio gyda, a chefnogi ein busnesau i wneud y mwyaf o gyfleoedd a gynigir gan dechnoleg ddigidol
•	Gan ddefnyddio technoleg ddigidol i weithio a chydweithio gyda’n partneriaid yn effeithlon ac yn ddiogel, gan gynnwys
rhannu a defnyddio data yn effeithiol
•	Sicrhau ein bod yn trin gwybodaeth fel ased corfforaethol allweddol gan sicrhau ei fod yn cydymffurfio, yn gywir, yn
berthnasol ac yn ddiogel fel y gallwn ei ddefnyddio i gynllunio a darparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon
• Darparu seilwaith digidol diogel, dibynadwy, gwydn a chost effeithiol sy’n ymateb i anghenion y cyngor a’i gwsmeriaid

Rheoli Gwybodaeth a Chydymffurfio

Cwsmer
Digidol

Gweithlu
Digidol

Busnes a
Chymuned
Digidol

Cyflenwi Digidol
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Cwsmer Digidol
“ Grymuso cwsmeriaid i gael gafael ar y gwasanaethau
a’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ar-lein”
Egwyddorion:
•	Parhau i symud gwasanaethau trafodaethol i sianeli digidol mwy effeithiol ac effeithlon
drwy uchafu hunanwasanaeth
•	Darparu gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein i gwsmeriaid mewn ffordd hawdd ei
ddefnyddio
•	Sicrhau bod gan gwsmeriaid y sgiliau digidol i gael mynediad at wasanaethau a
gwybodaeth ar-lein
•	
Darparu gwasanaethau hygyrch, cynhwysol a chefnogi cwsmeriaid i fabwysiadu
gwasanaethau digidol
•	
Darparu dull dewis cysylltu tra’n cydbwyso effeithlonrwydd gydag ansawdd y
gwasanaeth
• Sicrhau bod anghenion y cwsmer ac effeithlonrwydd y gwasanaeth yn greiddiol i ddatblygu a gweithredu atebion
• Darparu atebion digidol diogel fel bod cwsmeriaid yn ymddiried ynom i ddiogelu eu gwybodaeth
Gweithredu ar Lefel Uchel i Gefnogi Cyflawni:
Rhif

Gweithredu

1

Parhau i ddatblygu CRM ar gyfer y cwsmer

2

Datblygu cyfleusterau hunan-wasanaeth cwsmeriaid ar wefan y Cyngor

3

Arwyddbostio effeithiol i wybodaeth ac adnoddau ar lein ar wefan y Cyngor

4

Gweithio gyda gwasanaethau i sicrhau dull “Digidol yn Gyntaf” ar gyfer cyflenwi gwasanaeth

5

Fwyhau hunan-wasanaeth

6

Cwsmer effeithiol i sicrhau’r defnydd o wasanaethau digidol a chefnogi Cynhwysiad Digidol

7

Nodi cyfleoedd pellach i ddefnyddio cyfrwng cymdeithasol i gefnogi cyflenwi gwasanaeth
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Gweithlu Digidol
“ Arfogi ein gweithlu gyda’r offer a’r sgiliau cywir sydd eu
hangen i gyflwyno gwasanaethau ‘digidol yn gyntaf”
Egwyddorion:
•	Bydd gan weithwyr yr offer a’r sgiliau digidol sydd eu hangen i ddarparu
gwasanaethau effeithiol ac effeithlon
•	Darparu mynediad i weithwyr at y wybodaeth sydd ei hangen pryd a lle
maent ei hangen
•	Arfogi gweithwyr gyda’r dechnoleg sydd ei hangen arnynt i ddarparu
gwasanaethau sy’n perfformio’n dda
• Cefnogi gweithwyr i fabwysiadu newid digidol
• Cyflymu’r newid i ddigidol yn unig lle bo hynny’n bosibl
• Cynllunio gwasanaethau newydd ‘yn ddigidol yn ddiofyn’
Gweithredu ar Lefel Uchel i Gefnogi Cyflawni:
Rhif

Gweithredu

1

Parhau i weithredu a datblygu technolegau symudol a hyblyg i alluogi gweithwyr i gael mynediad
i systemau a gwybodaeth o unrhyw leoliad

2

Datblygu gweithio symudol i gefnogi cyflenwi

3

Gweithredu technolegau rheoli dogfennau a chydweithrediad

4

Hyfforddiant gweithlu priodol i gefnogi’r defnydd o dechnolegau a systemau digidol

5

Gweithredu technolegau i gefnogi gweithio’n hyblyg a symudol

6

Ymestyn darpariaeth di-wifr yn adeiladau’r Cyngor

7

E-ddysgu - Datblygu modiwlau e-ddysgu i gefnogi datblygu gweithlu ar gyfer defnyddio
technolegau newydd a phresennol a hybu cydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth rheoli gwybodaeth

8

Gweithredu mewnrwyd newydd gyda’r gallu ar gyfer mynediad i’r gweithlu cyfan

9

Parhau i ddatblygu a chyflwyno systemau hunan-wasanaeth ar draws y gweithlu ac ysgolion e.e.
Adnoddau Dynol a Chyflogres
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Busnes a’r Gymuned Digidol
“Annog y gwaith o ddatblygu seilwaith digidol effeithiol i wneud
y mwyaf o’r cyfleoedd mae ‘digidol’ yn ei gynnig i fusnesau,
cymunedau a chanolfannau dysgu”
Egwyddorion:
•	Gweithio gyda darparwyr technoleg i sicrhau’r seilwaith digidol gorau posibl a bod gwasanaethau yn cael eu gwneud
ar gael i fusnesau a chymunedau Sir y Fflint
• Cefnogi twf busnes yn Sir y Fflint lle bynnag fo’r lleoliad
• Cefnogi economïau lleol cryf a chymunedau cynaliadwy
• Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod gan fusnesau a chymunedau’r wybodaeth a’r sgiliau i groesawu cyfleoedd digidol
• Darparu gwybodaeth i gefnogi ein pobl ifanc gan ddefnyddio sianeli maent yn fwyaf cyfarwydd â nhw
• Darparu seilwaith digidol effeithiol i bob ysgol i’w cefnogi i gyflwyno gwasanaethau addysg craidd
•	Darparu llwyfan ar gyfer cyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu
sgiliau priodol i ymgysylltu yn y byd digidol
Gweithredu ar Lefel Uchel i Gefnogi Cyflawni:
Rhif

Gweithredu

1

Darparu a chefnogi gwasanaethau digidol i ysgolion trwy fodel darparu gwasanaeth newydd y
Cyngor ar gyfer cymorth TG mewn ysgolion

2

Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i staff yr ysgol wrth gyflawni’r Fframwaith Cymhwysedd
Digidol trwy fynediad at Arweinwyr Digidol a’r Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE)

3

Moderneiddio cyfleusterau TG cyhoeddus mewn lleoliadau cymunedol gan gynnwys Llyfrgelloedd,
Cysylltu ac ati

4

Cefnogi cymunedau i ddatblygu a gweithredu cynlluniau diwifr mewn trefi

5

Lobio darparwyr telathrebu a Llywodraeth Cymru er mwyn gwella mynediad a chyflymder band eang

6

Gweithio gyda’r 3ydd sector a phartneriaid eraill i nodi cyfleoedd i wella llythrennedd digidol o
fewn cymunedau a busnesau bach

7

Darparu hyfforddiant priodol ar gyfer y Gwasanaethau Integredig a Ddarperir i Ieuenctid (IYP) i
sicrhau eu bod yn gallu cymryd mantais lawn o sianeli cyfathrebu modern a thechnoleg ddatblygol
i gyfathrebu a gweithio gyda phobl ifanc.
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Partneriaethau Digidol
“Bydd technoleg ddigidol yn galluogi’r Cyngor i weithio mewn
partneriaeth ar draws llywodraeth leol, y sector cyhoeddus yn ehangach
a’r sector preifat i ddarparu gwasanaethau gwell ac ysgogi newid ”
Egwyddorion:
•	Datblygu gwasanaethau digidol gyda phartneriaid i ddarparu gwasanaethau
cwsmeriaid mwy cydgysylltiedig
•	Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu a chaffael technoleg a sefydlwyd gan
sicrhau gwerth gorau am arian
•	
Archwilio cyfleoedd ar gyfer modelau darparu gwasanaeth amgen gyda
sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat
• Rhannu gwybodaeth yn syml ac yn ddiogel gyda phartneriaid
•	Technolegau sy’n cefnogi ac yn galluogi darparu gwasanaethau ar y cyd, fel
cwmwl, systemau agored
Gweithredu ar Lefel Uchel i Gefnogi Cyflawni:
Rhif

Gweithredu

1

Galluogi cyfnewid gwybodaeth yn ddiogel gyda’n partneriaid

2

Gweithio gyda phartneriaid i symleiddio’r dull o adnabod rheolwyr

3

Hybu cydweithio ar brosiectau rhanbarthol a chenedlaethol e.e:
• Cyfeirlyfr Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru/Cymru Gyfan
• System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS)
• System Rheoli Llyfrgelloedd Cymru Gyfan
• System Rheoli Achos Cyfreithiol Gogledd Cymru
• Llety i Capita ONE
• Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru
• Caffael
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Rheoli Gwybodaeth
“Mae Rheoli Gwybodaeth yn sylfaen allweddol ar gyfer sicrhau
llwyddiant a chynaliadwyedd datblygiadau digidol”
Egwyddorion:
• Trin gwybodaeth fel ased corfforaethol allweddol i gefnogi gwneud penderfyniadau gwell a dyrannu adnoddau
•	Cael gwared â dyblygu ac anghysondeb yn ein data cwsmeriaid, eiddo a busnesau i leihau gwastraff a chael hyder
bod gwybodaeth yn gywir
•	Sicrhau ein bod yn mynd ati i fonitro cydymffurfiaeth gyda’n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth
Gwybodaeth, Rheoli Cofnodion a Thechnoleg, rheoliadau, canllawiau statudol, achrediadau a safonau, gan gynnwys;
Deddf Gwarchod Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004,
Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2015 ac Achrediad Rhwydwaith y Sector Cyhoeddus
• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda safonau gwybodaeth a diogelwch i gefnogi cyfnewid data gyda phartneriaid perthnasol eraill
•	Mynd ati’n rhagweithiol i fynd i’r afael â’r risgiau a berir gan fygythiadau seiber sy’n esblygu a buddsoddi mewn
atebion canfod ac atal priodol
Gweithredu ar Lefel Uchel i Gefnogi Cyflawni:
Rhif

Gweithredu

1

Datblygu a chyflwyno strategaeth rheoli gwybodaeth

2

Datblygu a gweithredu Seilwaith a thechnolegau Diogelwch Gwybodaeth
• e-bost diogel
• Rheoli log a digwyddiad
• Rheoli Bygythiad Unedig

3

Gwerthuso gofynion y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol newydd a gweithredu prosesau a
gweithdrefnau i sicrhau cydymffurfiaeth

4

Adolygu a datblygu Polisïau Diogelwch Gwybodaeth

5

Datblygu systemau a pholisïau i gefnogi cydymffurfio gyda’n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan
ddeddfwriaeth Gwybodaeth, Rheoli Cofnodion a Thechnoleg, rheoliadau, canllawiau statudol,
achrediadau a safonau, gan gynnwys; Deddf Gwarchod Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth
2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y
Sector Cyhoeddus 2015 ac Achrediad Rhwydwaith y Sector Cyhoeddus

6

Ystyried ffyrdd o leihau’r baich ffisegol ac ariannol o storio ar y Cyngor tra’n sicrhau cydymffurfiaeth

7

Defnyddio technoleg i leihau dyblygu data, er mwyn galluogi rheolaeth fwy effeithlon o ddata
craidd y cyngor a helpu i leihau’r baich storio e.e. Rheoli Dogfennau Electronig

8

Gwneud y mwyaf o’r potensial a gynigir gan wybodaeth o ran gwella effeithiolrwydd, cynllunio
adnoddau a lleihau methiant drwy ddefnyddio offer delweddu data fel Systemau Gwybodaeth
Ddaearyddol (GIS)
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Cyflawni digidol
“Mae Cyflawni Digidol yn galluogi darparu seilwaith a systemau TG gwydn, cadarn a chost
effeithiol i ategu darpariaeth gwasanaeth a hwyluso newid sefydliadol”
Egwyddorion:
•	Darparu seilwaith a systemau TG dibynadwy, diogel a gwydn i sicrhau parhad darpariaeth gwasanaeth
• Gwell llywodraethu i sicrhau bod y buddsoddiad mewn technoleg yn cyd-fynd â’r blaenoriaethau ar gyfer y sefydliad
•	Cyflawni gwerth gorau o fuddsoddiadau a wnaed mewn isadeiledd presennol drwy sicrhau cydymffurfiad ag arfer
gorau’r diwydiant
•	Harneisio technolegau newydd a rhai sy’n ymddangos lle gallant ddarparu mwy o effeithlonrwydd a gwell darpariaeth
gwasanaeth
• Lleihau nifer y systemau busnes a gwella integreiddiad er mwyn safoni a symleiddio prosesau busnes
Gweithredu ar Lefel Uchel i Gefnogi Cyflenwi:
Rhif

Gweithredu

1

Map Ffordd Technoleg (adnewyddu Glasbrint Technoleg)

2

Datblygu gwell trefniadau llywodraethu

3

Hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg drwy dechnoleg

4

Rheoli capasiti yn well o fewn y gwasanaeth

5

Blaenoriaethu effeithiol ar draws y Cyngor i sicrhau bod adnoddau yn cael eu targedu i roi atebion
yn briodol ac effeithiol

6

Cefnogaeth ar gyfer rhaglen ad-drefnu asedau

7

Sicrhau bod gennym ddarlun clir o’r holl asedau TG corfforaethol, eu gwerth, contract perthnasol
a gwybodaeth trwydded a gwarant a rhaglenni disodli. Bydd hyn yn sicrhau bod y ddwy drwydded
yn cydymffurfio wrth i ni gynorthwyo gyda chynlluniau rheoli asedau ariannol.
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Gweithredu Enterprise Unified Communications:
• Microsoft Exchange
• Skype for business
• Technoleg Integredig

9

Cyfnerthu Systemau Busnes:
• Cael gwared â Lotus Notes
• Adolygu systemau busnes i sicrhau ein bod yn cael gwerth gorau o fuddsoddiadau mewn
Meddalwedd 3ydd rhan
• Ad-drefnu systemau i weld os gallwn leihau’r nifer o systemau busnes gyda’r potensial i greu
effeithiolrwydd trwy orbenion rheoli system a lleihau trwydded

10

Gweithredu System Ariannol i gefnogi Modelau Cyflenwi Amgen

11

Adolygu system ariannol Masterpiece

12

Gwerthuso a gweithredu technolegau cwmwl;
• Microsoft Office 365
• Microsoft Azure
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Trefniadau Llywodraethu
Mae angen mecanwaith i oruchwylio a sicrhau bod y
Strategaeth Ddigidol yn cael ei chyflwyno’n effeithiol. Caiff
hyn ei gyflawni drwy sefydlu bwrdd prosiect penodol.
Manteision bwrdd penodol yw y bydd yn darparu
mecanwaith i ddatrys unrhyw faterion adnoddau, capasiti
a blaenoriaethu a allai ddigwydd ar draws yr ystod o
flaenoriaethau a chamau gweithredu i’w cyflawni.

Cyflenwi
•	Dylai pob blaenoriaeth o fewn y Strategaeth gael ei
harwain gan uwch reolwr wedi’i gefnogi gan Bartner
Busnes TG. Bydd swyddogion arwain blaenoriaeth
yn cael eu dyrannu yn Academi Rheoli Sir y Fflint.
• 	Bydd y swyddogion arweiniol ar y Bwrdd Prosiect er
mwyn adrodd ar gynnydd yn erbyn eu blaenoriaeth
benodol.
•	
Bydd y swyddogion arweiniol yn gyfrifol am
flaenoriaethu gwaith a bydd yn cael eu cefnogi gan
swyddogion a phartneriaid gyda’r wybodaeth a’r
sgiliau priodol

•	Bydd y Strategaeth Ddigidol yn cael ei chynnwys yn
y Cynllun Gwella ar gyfer y cyngor ac felly bydd yn
ofynnol i’r Bwrdd adrodd ar gynnydd drwy’r sianeli
priodol.
•	Bydd unrhyw gynigion am adnoddau i gyflawni’r camau
gweithredu sy’n cefnogi cyflwyno’r Strategaeth hefyd
angen eu cymeradwyo gan y Bwrdd ar ôl datblygu
achos busnes.
•	
Bydd y Bwrdd yn gyfrifol am sicrhau derbyniad
trefniadol y risgiau sy’n gysylltiedig â blaenoriaeth
a ddewiswyd a sicrhau eu bod yn cael eu rheoli’n
briodol trwy ddulliau lliniaru a nodwyd.
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