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Mae popeth yn y daflen yma yn adlewyrchu’r nodweddion sydd gennych ar eich cyfrif prifysgol. Dylid 
holl ddefnyddwyr o Zoom, o Brifysgol Abertawe, cydymffurfio â Pholisi’r Brifysgol ar ddefnydd 
digidol derbyniol: 

https://www.swansea.ac.uk/media/Digital-Acceptable-Use-Policy-V1.0-October-2019.pdf 

Efallai bydd gan cyfrifau Personol Zoom galluoedd gwahanol. 
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Mynediad i Zoom a gosodiadau 
A oes rhaid lawrlwytho Zoom i gymryd rhan mewn cyfarfod/ sesiwn dysgu neu yw’n ddigon i 
ond cael y ddolen? 
Mae ond cael y ddolen yn ddigon. Bydd gan y cyfranogwyr yr opsiwn i lawrlwytho Zoom i’w ddyfais. 

Am rhagor o fanylion am Zoom, gwelir tudalenau we WVN: https://staff.swansea.ac.uk/it-
services/zoom/ 

Sut ydw i’n newid hoffterau? 
Mae’r rhan fwyaf o’r gosodiadau mwy cymhleth sy’n seiliedig ar sain/ fideo/ recordiad ayyb, yn gallu 
cael eu newid yng ngosodiadau’ch proffil, gellir ddarganfod trwy’r ‘Web Portal’. 

1. Mewngofnodwch i’r ‘Web Portal’ trwy: https://swanseauniversity.zoom.us/ a gwiriwch eich 
gosodiadau. 

Gallwch hefyd ddarganfod drwy Zoom ar eich dyfais (Client). 
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2. O’r sgrin cartref, cliciwch ar y botwm ‘Settings’ (o dan eich llun/ avatar yng nghornel top, ar y 
dde o’r sgrin), dewis ‘Profile’ a fydd hyn yn mynd â chi i’r Web Portal. 

 

 

Manylion Cefnogaeth Zoom:  https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362623-Changing-
settings-in-the-desktop-client-or-mobile-app 

Trefnu a chynnal cyfarfod 
A yw’n well i greu ‘Personal ID’ neu un sy’n awtomatig wrth greu sesiwn dysgu/ cyfarfod? 
 

Bydd cyfarfod personol yn generadu’r un URL/ Meeting ID bob tro ac felly fydd yn ddefnyddiol ar 
gyfer cyfarfodydd cylchol; mae ID sydd wedi’ generadu’n awtomating yn wahanol bob tro. 

Os rydych yn defnyddio ID personol ar gyfer cyfarfodydd, gall unrhyw un sydd wedi ymuno â 
chyfarfod blaenorol yn gallu ymuno â chyfarfodydd yn y dyfodol. Gall cyfarfodydd cylcho hefyd cael 
eu trefnu gan ddefnyddio Meeting ID ar hap – bydd yn aros yr un peth am bob un. Nodir – nid yw 
poliau ar gael ar gyfer cyfarfodydd syd yn defnyddio ID ar hap – maent ond ar gael ar gyfer 
cyfarfodydd wedi’u trefnu â Personal Meeting ID. 

Mae’r argaeledd o poliau’n newid rhwng y ddau opsiwn felly byddwch yn feddylgar o hyn.   

Am rhagor o fanylion gwelir Sut ydw i’n creu pôl? A yw’n bosib i greu cyn y sesiwn? 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203276937-Using-Personal-
Meeting-ID-PMI- 

 

Beth yw’r uchafswm o gyfranogwyr mewn cyfarfod Zoom?  
Mae Hawlfraint y Brifysgol yn galluogi uchafswm o 500 o gyfranogwyr. Efallai bod eich cyfrif yn 
rhestri 300 fel uchafswm ond gallwch codi’r nifer yma trwy rhoi cais LANDESK i mewn. Ond mae’n 
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bwysig i ystyried y lefel o ryngweithiad dymunir a hefyd ar sgiliau’r trefnydd. Mae ‘Cadwch yn syml 
ac yn ddigymleth’ yn ffordd dda i ddechrau.  

 

A yw’n bosib i ddanfon dolen ar gyfer unrhyw un (unrhyw myfyriwr) i gymryd rhan neu os 
rhaid iddynt fod yn eich rhestr o gysylltiadau? 

Gall unrhyw un â’r ddolen gymryd rhan. Pan fo’ cyfarfod yn cael ei drefnu bydd ebost yn cael ei 
generadu’n awtomatig gyda’r manylion i ymuno. Gall y Meeting ID a’r chyfrinair cael eu danfon 
ymlaen i’r cyfranogwyr dewisol. Peidiwch postio manylion o gyfarfod ar cyfryngau cymdeithasol 
oherwydd gall unrhyw un ymuno.   

Gall manyilion pellach am ddefnyddio hwn trwy Blackboard cael eu darganofd o’r WVN: 
https://staff.swansea.ac.uk/it-services/zoom/using-zoom-in-blackboard/  

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362183-How-do-I-
invite-others-to-join-a-meeting- 

A ydych yn gallu gwneud cyfrangowyr yn gyd-trefnydd? 

Gallwch, gan gynnwys myfyrwyr. Mae’n bosib ychwanegu cyd-trefnydd a threfnydd arall yn ystod y 
cyfarfod. Rhowch y lygoden dros enw’r person a bydd yr opsiwn ‘more’, mae hyn yn rhoi’r 
nodweddion yma i’r trefnydd aseini. Mae hyn yn ddefnyddiol os oes angen i chi adael y sesiwn – neu 
fydd y sesiwn yn gorffen – a gall chyd-weitiwr gymryd drosodd. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000252726-Roles-in-a-
webinar 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362573-Pass-Host-Controls-and-Leave-the-Meeting 

A yw’n bosib i addasu’r llun yn y cefndir?  
Ydy, mae’n bosib i ychwanegu llun eich hun neu llun stôc fel eich cefndir, ond gall hyn achosi 
problemau gydag ansawdd y galwad. Bydd angen i chi mewngofnodi i’r Web Portal ac adolygu’r 
gosodiadau ar gyfer cyfarfod eich hun. https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-
Virtual-Background.  

O’r client gallwch wneud hyn drwy’r dudalen cartref gan gwasgu ar eich INITIALS ac yna gosodiadau.   

Byddwch yn feddylgar am hawlfraint unrhyw luniau defnyddir a nad yw rhai cefndiroedd yn ffafriol i 
ddangos eich llun. 

Gallwch stopio rhywun rhannu ei fideo os rydych yn teimlo bod y cefndir yn anaddas. 

Os nad ydych yn mynd i wneud hyn, byddwch yn feddylgar o beth sydd y tu ôl i chi pan fo’r camera 
arno chi. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-
Background 

Rheolaeth/ Preifatrwydd Cyfranogwyr 
Sut rydych yn tawelu/anhawelu a dangos/cuddio fideo (llun byw o unigolyn)?  
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Cyn y sesiwn – Gallwch wirio rhain yn eich gosodion ar gyfer eich cyfarfod yn yr ‘Advanced Features’ 
yn eich proffil ar y Web Portal.  Gwelir Sut ydw i’n newid hoffterau? 

Tra bod y sesiwn yn rhedeg: Fel trefnydd, agorwch yr eicon ‘Manage Participant’ a gallwch 
tawelu/anhawelu a dangos/cuddio fideo’ch cyfranogwyr. Gall unigolyn hefyd tawelu/anhawelu a 
dangos/cuddio eu hun gan ddefnyddio’r nodweddion yn y ‘tool bar/partcipation’. 

Manylion Cefnogaeth Zoom:  https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423-Managing-
participants-in-a-meeting 

A ydych yn gallu gweld sgyrsiau preifat cyfranogwyr? 
Nac ydyn, nid yn ystod y sesiwn ond mae’r rhain yn rhan o sgyrsiau sy’n cael eu arbed. 

A yw’r trefnwr yn gallu cyfyngu sgyrsiau preifat? 
Ydyn, mae hyn yn nodwedd i’r trefnydd pan fo’r ‘Participant Icon’ ar agor. Gwelir Error! Reference 
source not found. 

A ydych chi’n gallu cyfyngu sgyrsiau? 
Ydych, gall trefnydd rheoli os yw rhai/holl cyfranogwr yn galu danfon sgyrsiau i unrhyw un, pawb neu 
ond i’r trefnydd. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445 

A yw cyfrangowyr yn medru aros yn anhysbys? Er enghraifft is yw’r sesiynau’n sôn am bethau 
sensitif a nid oes gofyn i fyfyrwyr dangos eu enw? 
Gall fynychwyr ymuno â chyfarfodydd heb mewngofnodi a gallant ddefnyddio unrhyw enw hoffent 
pan yn ymuno/ail-enwi o fewn y sesiwn. Gall trefnwyr ailenwi cyfranogwyr. Gallwch ddefnyddio 
cyrinair ar y cyfarfodydd fel ond cyfranogwyr gwahoddedig sy’n medru ymuno. Gall fod heriau â 
defnydd anhysbys. 
 
Manylion Cefnogaeth Zoom: I gyfranogwyr ail-enwi eu hun: https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/200941109-Attendee-Controls-in-a-Meeting 

A ydych yn gallu troi’r gallu i recordio, i ffwrdd? 
Gallwch, gall trefnwyr a chyd-drefnwy stopio, oedi a dechrau recordio’r sesiwnm hyd yn oed os 
trefnwyd recordio awtomatig. Os yw cyfranogwyr yn ceisio recordio, bydd neges i ofyn caniatad yn 
dangos. Dylid cyfranogwyr yna ofyn am hyn drwy’r sgwrs – gall cael ei ddanfon i’r trefnydd yn unig ar 
gyfer rhesymau preifatrwydd/ sain/ cychwyn dwylo i dyny. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423-Managing-
participants-in-a-meeting 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202921119-Automatic-Recording 

 

A oes rhaid gofyn caniatad myfyrwyr i recordio’r sesiwn os rydym ni’n defnyddio fideo/ 
microffon gyda nhw? 
Oes, mae hyn yn cael ei wneud yn awtomatig pan ddechreuir y recordio gan y trefnydd. Bydd y 
cyfranogwyr yn clywed hysbysiad bod y sesiwn yn cael ei recordio. Byddant hefyd yn gweld neges yn 
rhybuddio nhw o’r recordio a gofyn iddynt gychwyn (neu beidio). Mae gan y neges recordio dau 
opsiwn – cytuno i’r recordio neu i adael y cyfarfod. 
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Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360026909191-Consent-to-
be-Recorded 

A yw’n bosib i atal cyfranogwyr i recordio’r sesiwn? 
Mae rhaid i’r trefnydd rhoi caniatâd i gyfranogwyr allu recordio’r sesiwn. Mae’r cyfranogwyr yn 
gwneud cais a bydd neges yn annog iddynt wneud cais. Nid yw hyn yn neges awtomatig i’r trefnydd! 
Mae rhaid i’r cyfranogwyr gwneud cais drwy’r sgwrs (gall cael ei ddanfon yn breifat)/ gwneud y cais 
trwy ofyn ar lafar ac efallai bydd angen defnyddio mesuriadau i ddal sylw’r trefnydd, e.e. defnyddio’r 
botwm llaw i fyny.  
 
Mae rhaid i’r trefnydd agor yr eicon ‘Manage Participants’ a clicio ar fotwm dde’r lygoden, ar enw’r 
cyfranogwr i rhoi caniatâd iddynt recordio. 
 
Os rydych yn recordio’r sesiwn a’n arbed i’r Cloud, bydd trawsgrifiad yn cael ei greu. Ni fydd hyn yn 
digweydd i recordiad o’r sesiwn gnaed gan fyfyrwyr. Gall, a dylid addasu’r trawsgrifiad i gywiro 
unrhyw camgymeriadau.  
 
Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423-Managing-
participants-in-a-meeting 

Sut alla i atal defnydd diawdurdod/ trin cam-ymddygiad? 
Os oes gennych unrhyw bryderon am breifatrwydd a ‘Zoom bombing’, nid yw’n digwydd yn aml, 
gwelwch y ‘tips’ yma er mwyn newid eich gosodiadau. 

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/20/keep-the-party-crashers-from-crashing-your-zoom-
event/ 

Nid wyf yn gallu gweld y botwm i anodi/ rhannu sgrîn 
Mae Zoom yn defnyddio llawer o ffenestri (windows) i arddangos, e.e. y brif siaradwr, y Gallery View, 
panel rheoli’r cyfranogwyr, sgwrs, rhannu sgrîn ayyb.  

Os nad ydych yn gallu gweld y Share Screen/ mynediad i’r sgwrs, daliwch yr allweddau Alt a Tab ar 
eich bysellfwrdd yn y trefn yna a fydd pob ffenest yn arddangos. Cliciwch/ dewiswch y ffenest rydych 
eisiau gweld. Mae gan sgriniau sy’n cael eu rhannu ar Zoom, bar neges gwyrdd ar dop y sgrîn yn 
dweud “You are viewing XXXX’s screed.” Gwelir hefyd: Beth yw’r opsiwn ‘Side by Side’ ar y ddewislen 
‘View Options’? , i gyfeirio at y broblem yma.   

 

Nid yw cyfranogwyr yn gallu anodi 
O’r neges rhannu sgrîn, “You are viewing XXX’s screen”, dewiswch ‘View Options’ a gwasgwch 
‘Annotate’. Mae bar anodi ar wahan yn ymddangos. Gwelir y fideo byw yn yr adnoddau dilynnol 
‘Accessing Annotation tools if you are viewing a shared screen’. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005706806-Using-
annotation-tools-on-a-shared-screen-or-whiteboard 

Beth yw’r opsiwn ‘Side by Side’ ar y ddewislen ‘View Options’? 
Gallwch ddewis i weld y sgrîn wedi ei rhannu A’R trefnydd ochr yn ochr, ond gall hyn lleihau 
gweledigrwydd y sgrîn sydd wedi’ rannu. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004802843-Side-by-
Side-Mode-for-Screen-Sharing 
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Rhyngweithio gyda myfyrwyr/ cyfranogwyr 
A yw’r trefnydd yn gallu gweld cyfranogwyr yn rhoi ymatebion i gwestiynau (e.e. symbolau yn 
y botwm ‘Manage Participants’ neu ymatebion megis, bys bawd i fynny)? 
Gallwch, os oes gennych y ffenest Manage Participants ar agor – gall hwn galluogi i chi weld pwy sy’n 
gwrando! Gallwch weld pwy sydd â cwestiwn, e.e. trwy dwylo wedi codi, pwy sydd wedi gorfod 
gadael y sesiwn am gyfnod byr. Yn bwysicaf, peidiwch ag anghofio’r opsiwn i glirio holl ymatebion y 
cyfranogwyr unwaith i chi ateb y cwestiwn. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423-Managing-
participants-in-a-meeting 

A yw’r sgwrs yn arbed yn awtomatig?  
Ydy, heblaw eich bod wedi newid eich gosodiadau. Mae’r sgwrs yn cael ei arbed i ffolder ar eich 
dyfais a gall cael ei lawrlwytho fel ffeil i ddefnyddio eto. Mae teitlau’r ffolderi yn adlewyrchu teitl y 
sesiwn ac yn cynnwys y dyddiad i wneud yn haws i’w ddarganfod.  

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004792763-Saving-In-
Meeting-Chat 

Pwy sy’n gallu gweld y sgwrs yn y sylwadau? 
Gall unrhyw un weld y sylwadau gan glicio ar y botwm sgwrs. Gall y sgyrsiau preifat ond cael eu 
gwled gan y rhai yn y sgwrs.  

Ydw i’n gallu troi’r gallu i sgwrsio, i ffwrdd? 
Gallwch. Mae’n bosib troi’r opsiwn i sgwrsio bant trwy’r Web Portal yn eich Profile Settings. Os nad 
ydych eisiau defnyddio sgyrsiau yn eich cyfarfodydd a webinarau, Mae hyn yn atal y trefnydd, cyd-
trefnydd a chyfranogwyr rhag sgyrsio yn unrhyw cyfarfod rydych yn trefnu. Ni fydd yr opsiwn i 
sgyrsio yn ymddangos yn y Meeting Controls. 

1. Mewngofnodwch i web portal Zoom https://swanseauniversity.zoom.us/ 
2. Cliciwch Settings. 
3. Cliciwch ar y botymau Chat a/neu Private Chat i droi’s sgrws yn y cyfarfodydd i ffwrdd. 
4. Cliciwch Save Changes. 

Nodyn: Mae hyn yn amlwg yn cyfyngu rhyngweithiad, yn enwedig i’r rhai sydd methu cyfathrebu ar 
lafar. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004809306-Controlling-
and-Disabling-In-Meeting-Chat 

Gwelir hefyd, Error! Reference source not found. 

A yw’r myfyrwyr yn gallu cyflwyno’u pwynt pwer neu gweledion eraill eu hun, yn ystod y 
sesiynau? 

Gallant, trwy rhannu eu sgrîn (y botwm wyrdd rhannu sgrîn). Mae hyn yn nodwedd safonnol yn yr 
hoffterau ar gyfer bob cyfarfod. Os nad oes eisiau’r nodwedd yma, dylid anablu gan y trefnydd wrth 
trefnu a chreu’r cyfarfod/ sesiwn dysgu. 
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Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200941109-Attendee-
Controls-in-a-Meeting 

Hoffwn gwneud set dysgu gweithredol neu gwaith grwp cydweithrediadol gyda fy myfyrwyr, 
a ydynt yn gallu siarad â mi os maent wedi lawrlwytho Zoom?  

Gallant, bydd myfyrwyr yn medru cymryd rhan yn y sesiwn os oes gan y myfyrwyr microffon yn 
gysylltedig ac nad ydynt wedi tawelu (muted) gan y trefnydd. Mae’r Breakout Rooms yn gallu cael eu 
defnyddio ar gyfer hyn, wrth alluogi grwpiau bach o fyfyrwyr i weithio â’i gilydd. Gall y trefnydd 
hefyd gymryd rhan yn y Breakout Rooms. Mae hyn yn nodwedd safonnol ar gyfer eich cyfrif. Gallwch 
ddewis y grwpiau o flaen llaw – bydd angen i’r trefnydd rhoi’r enwau mewn un ar y tro i grwpiau 
gwahanol neu gall cyfranogwyr cael eu aseinio i grwpiau’n awtomatig. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313-Managing-
Breakout-Rooms 

Pa canllawiau dylsem rhoi i fyfyrwyr bydd yn gwneud gwaith cydweithrediadol mewn 
Breakout Room? 

 Dylai rhywun o fewn y grwp cael ei aseinio â statws ‘reporter’ er mwyn adrodd yn ôl i’r brif 
grwp. 

 Sicrhau bod cyfranogwyr yn sicr ar beth ddylent trafod/ ymchwilio tra yn y grwp. 
 Esbonio byddant yn symud i Breakout Group ar ôl i chi agor yr ystafell, ond bod yna fotwm i 

wasgu i ofyn caniatâd i fynd i ystafell er mwyn ateb cwestiynau. 
 Cadarnhau’r amser yn y grwp ac esbonio efallai byddant yn derbyn neges pan fo’ amser yn y 

grwp yn dod i ben.  
 Fel trefnydd, gallwch gohebu’r un neges i bob grwp. 
 Fel trefnydd, annogir i chi rhoi eich hun ym mhob un o’r Breakout Rooms i ateb cwestiynau. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005769646-
Participating-in-Breakout-Rooms 

Sut ydw i’n creu pôl? A yw’n bosib i greu cyn y sesiwn? 
Gallwch ddefnyddio hyd at 25 o boliau o flaen llaw ar gyfer pob cyfarfod. Ewch i’ch cyfrif drwy’r Web 
Portal/ Zoom Client. Ewch i ‘Meetings and Settings’ ac ar y gwaleod bydd yr opsiwn i ychwanegu/ 
newid unrhyw poliau sy’n bodoli. Cofiwch, gall poliau cael mwy nag uncwestiwn! Bydd y rhain ar gael 
bob tro byddwch yn dechrau cyfarfod gan ddefnyddio’ch Personal ID. 

Ond, ar gyfer cyfarfodydd sydd â ID wedi’ generadu’n awtomatig, mae’r poliau yma’n sbesiffig i’r 
cyfarfod yna a fydd yr ID yna yn ‘gorffen’ pan ddaw’r cyfarfod i ben. Gellir creu poliau cyn neu yn 
ystod y cyfarfodydd Zoom yma. 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-
Meetings 

A yw’n bosib i greu poliau o flaen llaw? 
Gallwch – pan fyddwch yn trefnu cyfarfod gallwch creu’r poliau o flaen llaw yn barod i’w ddefnyddio. 
Os rydych yn anghofio i’w gwneud mewn pryd, gallwch olygu’ch cyfarfodm hyd yn oed pan fo’r 
cyfarfod yn mynd ymlaen, i ychwanegu pôl. 

Canllawiau WVN: https://staff.swansea.ac.uk/it-services/zoom/using-zoom-in-blackboard/ 



Defnyddio Zoom ar gyfer sesiynau a ddysgir ar-lein – Cwestiynau Cyffredinol 1.5 (7fed Ebrill 2020) 

Page 9 of 10 
 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-
Meetings 

Sut gall poliau cael eu ‘rhannu’ rhwng athrawon/ trefnwyr y cyfarfod? 
Gallwch arbed pôl fel ffeil csv ac yna llwytho’r ffeil i fyny i’r cyfarfod. Wrth wneud hynny, gallwch 
rhannu’r ddogfen yna gydag eraill i fwyhau’r defnydd ohono – mae’n ddefnyddiol ar gyfer 
cwestiynau cyffredinol am y lefel o ddealtwriaeth/ adborth am y sesiwn. 

Canllawiau WVN: https://staff.swansea.ac.uk/it-services/zoom/using-zoom-in-blackboard/ 

Sut alla i derbyn canlyniadau’r poliau? 
Gallwch generadu adroddiad poliau o’r adran ‘Report’ ar y Zoom Web Portal. Rhagor o fanylion: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/216378603-Generating-Meeting-Reports-for-
Registration-and-Polling 

Sut alla i reoli sylwadau anaddas yn y sgwrs ac unrhyw ymddygiad anaddas? 
O’r dechrau, crëuwch rheolau (rules( a disgwyliadau am ymddygiad broffesiynol a rhybudd o beth 
fydd yn digwydd os na fydd myfyrwyr/ cyfranogwyr yn cadw at y rheolau. 

Gallwch ddewis yn eich gosodiadau os fydd y sesiynau yn dechrau ac yn galluogi cyfranogwyr i siarad 
â phawb, yn breifat, i’r trefnydd yn unig neu ddim o gwbl. 

O fewn sesiwn, mae’n bosib anabli gallu unigolyn i sgwrsio os oes yna sylwadau anaddas. 

Gallwch hefyd anablu’r unigolyn rhannu ei microffon/ fiedo neu cael gwared ag unigolion o’r sesiwn 
yn gyfan gwbl. (Os yn eich gosodiadau, rydych wedi anablu’r opsiwb u gyfranogwyr sydd wedi eu 
diddymu o’r sesiwn i ddod yn ôl, bydd hynny’n digwydd. Gallwch hefyd creu rhyw fath o ‘rheolaeth’ 
wrth ddefnyddio Waiting Room ar gyfer y sesiwn. Gallwch yna symud cyfranogwyr i’r Waiting Room 
a gyrru neges iddynt ynglyn â disgwyliadau ayyb). 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203650445  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004809306-Controlling-and-Disabling-In-Meeting-
Chat 

Rheoli cyfranogwyr: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005759423-Managing-
participants-in-a-meeting 

Rhoi’r hawl i gyfranogwyr wedi’u diddymu o’r sesiwn i ail-ymuno: https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/360021851371-Allowing-Removed-Participants-or-Panelists-to-Rejoin 

 

Recordio darlithoedd, llwytho ffeiliau i fynny i Blackboard/ Canvas a 
Cwestiynau Cyffredinol 
Ble gallai ddod o hyd i ragor o wybodaeth am recordio darlithoedd?  

Gwelir https://salt.swan.ac.uk/lecture-recording/ 

Ydw i’n gallu llwytho’r ffeiliau o recordiadau fideos Zoom i fyny i Blackboard/ Canvas ar gyfer 
myfyrwyr? 
Gallwch, ond dylech llwytho i fyny i eStream yn gyntaf. 
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A oes opsiynau eraill i rhannu ffeiliau heblaw am llwytho i Blackboard? 
Oes, gwelir y tab ‘Maintaining Continuity’ wrth i chi mewngofnodi i Blackboard.  

A yw myfyrwyr yn gallu llwytho ffeiliau i fyny i eStream? 
Na, yn anffodus nid yw hyn yn bosib. 

Ble mae’r recordiad o’r sesiwn dysgu/ cyfarfod wedi’i arbed?  
Gall hwn gael ei arbed i’ch dyfais (mae’r opsiwn gennych i newid hwn) neu i’r Cloud. Cewch 
mynediad i’r recordiad ar y Cloud drwy’r Web Portal. Gwelir: Sut ydw i’n newid hoffterau? 

Manylion Cefnogaeth Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206277393-Finding-and-
Viewing-Recordings 

Oes ffordd cael mynediad i’r webinarau ‘Zoom Basics’? 
Oes, gwelir y tab ‘Maintaining Continuity’ wrth i chi mewngofnodi i Blackboard.  

Rydw i wedi cael mynediad i fy recordiad o’r ‘Cloud’, ond nid yw’r fideo’n llwytho? 
Newidwch eich porwr – nid yw’n gweithio’n rhy dda gyda Edge nac Explorer. Defnyddiwch Chrome/ 
Firefox (ansicr am Safari) i cael mynediad i’ch cyfrif drwy’r WebPortal, yn hytrach na dilyn y 
gosodiadau trwy’r Client.  

Am rhagor o wybodaeth ynglyn â defnyddio Zoom 
Ble gall myfyrwyr cael cymorth ar ddefnyddio Zoom a lawrlwytho Zoom i’w dyfais?  
Gwelir https://myuni.swansea.ac.uk/it-services/zoom/ 

Ble gall staff cael cymorth ar ddefnyddio Zoom a lawrlwytho Zoom i’w dyfais?  
Gwelir Cefnogaeth Prifysgol AbertaweP https://staff.swansea.ac.uk/it-services/zoom/ (mae angen 
ebost Prifysgol arnoch i gael mynediad) a’r wefan gan Zoom eu hun a 
https://support.zoom.us/hc/en-us (nid oes angen mewngofnodi). 

 

 


