
 

 

Modiwl Hyfforddi WEFO Ar-lein– Contact Management 

 

Ychwanegu a Dileu eich Cysylltiadau 
 

Defnyddiwch y saethau ar eich bysellfwrdd  

i symud drwy'r sgriniau 

 



Nod 

Nod y cyflwyniad hwn yw dangos i ddefnyddwyr 

sut i ychwanegu a dileu unigolion yn eu sefydliad 

sy’n defnyddio gwasanaeth WEFO Ar-lein.  



Cysylltiadau’r Prosiect 

Cyn ichi ychwanegu defnyddiwr ar y system, rhaid 

i chi sicrhau eich bod wedi llenwi Ffurflen 

Cysylltiadau Prosiect a’i hanfon ymlaen at eich 

Cyswllt yn Llywodraeth Cymru. 



WEFO Ar-lein - Trosolwg 

Noder, crëwyd y modiwl hwn gan ddefnyddio 

amgylchedd prawf. Mae unrhyw enwau neu 

Ddynodydd Defnyddiwr (ID) a ddangosir yn rhai 

ffug.  



Gwefan WEFO 
Ewch i https://gov.wales/funding/eu-funds/wefo-online/?lang=cy/ a 

dewiswch y ddolen “WEFO Ar-lein” o ganol y dudalen. 
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Mewngofnodi i Borth y 

Llywodraeth 
Ar sgrîn mewngofnodi Porth y Llywodraeth, dewiswch y ddolen 

“Mewngofnodi”. 



WEFO Ar-lein 
Ar ôl mewngofnodi i WEFO Ar-lein, dewiswch y ddolen ‘Rheoli Grŵp Porth y 

Llywodraeth’ 



Aelodau o’r Tîm 
Byddwch yn cael eich cyfeirio at y sgrîn ‘Aelodau o’r Tîm’. Dewiswch 

‘Ychwanegu aelod’. 



Ychwanegu Aelod o’r Tîm 
Byddwch yn cael eich cyfeirio at y sgrîn ‘Ychwanegwch aelod o’r tîm’. Llenwch 

y manylion perthnasol a rhowch ganiatád ‘Gweinyddwr’ neu ‘Defnyddiwr 

Safonol’ i’r aelod. Dewiswch ‘Yn eich blaen’. 



Cadarnhau’r Aelod 

Dewiswch ‘Cadarnhau’ i gadarnhau’r defnyddiwr newydd. 



Aelod wedi’i ychwanegu 
Byddwch yn cael eich cyfeirio at sgrîn newydd sy’n cadarnhau bod y 

defnyddiwr wedi’i ychwanegu. Bydd y defnyddiwr yn cael neges e-bost sy’n 

cynnwys ei Ddynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair dros dro. Bydd angen 

iddynt ddefnyddio’r cyfrinair dros dro wrth fewngofnodi am y tro cyntaf. 

Dewiswch ‘Yn eich blaen’ i ddychwelyd i’r sgrîn ‘Aelodau o’r Tîm’. 



Gwefan  WEFO  
Dylai’r defnyddiwr newydd agor https://gov.wales/funding/eu-funds/wefo-

online/?skip=1&lang=cy  a dewis y ddolen  'WEFO Ar-lein‘ o ganol y dudalen. 
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Ymrestru 
Bydd gofyn i’r defnyddiwr roi y ‘Ddynodydd Defnyddwyr (ID)’ a’r ‘Cyfrinair' a 

dewis ‘Mewngofnodi'. 



Ymrestru 

Bydd yn cael neges gadarnhau i ddweud bod angen cynnal gwiriadau 

diogelwch ychwanegol. 



Ymrestru 
O fewn 48 awr o gael y neges hon, byddant yn cael neges e-bost i ddweud 

bod y gwiriadau diogelwch wedi’u cwblhau a bod modd iddynt fewngofnodi i 

WEFO Ar-lein. 



Dileu Aelod o’r Tîm 
I ddileu aelod o’r tîm, dewiswch ‘Rheoli’ wrth ymyl y defnyddiwr yr ydych eisiau 

ei ddileu. 



Rheoli Manylion y Defnyddiwr ar 

Borth y Llywodraeth 
Byddwch yn cyrraedd sgrîn sy’n dangos manylion y defnyddiwr. Dewiswch 

‘Dilëwch Fanylion Porth y Llywodraeth’. 



Cadarnhau Dileu’r Manylion 
Bydd neges gadarnhau yn ymddangos. Dewiswch ‘Iawn’ ac yna ‘Yn eich 

blaen’ i ddileu’r aelod. 



Manylion y defnyddiwr wedi’u 

dileu 
Byddwch yn cael eich cyfeirio at sgrîn i gadarnhau eich bod am ddileu’r 

defnyddiwr. Dewiswch ‘Bwrw golwg ar aelodau’r tîm’ i ddylchwelyd i’r rhestr o 

aelodau’r tîm 



Aelodau’r tîm 
Byddwch yn cael eich cyfeirio at y sgrîn ‘Aelodau’r tîm’ ac ni fydd yr aelod i’w 

weld yn y rhestr bellach. 



Cymorth pellach 

I gael cymorth pellach, cysylltwch â’r canlynol: 

WEFO.PPIMS@gov.wales 

Eich Swyddog Datblygu Prosiect 

neu 



 

 
 

Diolch yn Fawr 
 

Thank You 


