
 
  

 
Dydd Iau 19 Rhagfyr 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl     ,   
 

 
ACC/FOI/0007: Teleffoni 

  

Diolch am eich cais, a dderbyniais Ddydd Iau 28 Tachwedd ynglŷn â Theleffoni yn 
ACC. 

  

Gallaf gadarnhau bod ACC yn cadw'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani. Mae'r 
wybodaeth y gofynnwyd amdani i'w chael yn Atodiad A: Gwybodaeth am deleffoni. 
 

Os ydych yn anfodlon â'r ffordd y mae Awdurdod Cyllid Cymru wedi ymdrin â'ch cais, 
gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad yr ymateb 
hwn. Dylid cyfeirio ceisiadau am adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid 
Gwybodaeth Awdurdod Cyllid Cymru yn:   

  

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Awdurdod Cyllid Cymru,   
Blwch Post 110, Pontypridd. 
CF37 9EH 
  

neu e-bostiwch: data@acc.llyw.cymru  

  

Cofiwch ddyfynnu'r cyfeirnod uchod os gwelwch yn dda.      
  

Mae gennych hefyd hawl i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Sylwch, fodd 
bynnag, na fydd y Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn hyd nes ei bod wedi 
bod drwy ein proses adolygu mewnol ni.  
  

Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Information Commissioner’s Office,   
Wycliffe House,   
Water Lane,   
Wilmslow,   

Cheshire,   
SK9 5AF  
Ffôn: 01625 545 745  
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk  

 

Yn gywir,  

 

Swyddog Rhyddid 
Gwybodaeth, Awdurdod Cyllid 
Cymru,  
Blwch Post 110, Pontypridd.  
CF37 9EH  
 

E-bost: data@acc.llyw.cymru 
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Atodiad A: Gwybodaeth am deleffoni 

Gwneuthurwr y system(au) teleffoni 

sydd ar waith gan ACC ar hyn o bryd 

Microsoft (Skype for Business Online) 

Pryd y gosodwyd yr offer teleffoni Dim offer diriaethol wedi’i osod  – mae 

ACC yn defnyddio trwyddedau PSTN 

Microsoft drwy Skype for Business 

Online 

Pwy sy'n cynnal a chadw’r system(au) 

teleffoni 

Microsoft 

Gwerth y prosiect cychwynnol a gwerth 

y gwasanaethau cymorth/cynnal a 

chadw blynyddol mewn punnoedd (ar 

gyfer system teleffoni) 

Dim gwerth cychwynnol – cost 

tanysgrifiad blynyddol o £9,696 am 

wasanaethau teleffoni ar gyfer yr holl 

staff 

Dyddiad adnewyddu'r contract 01 Ebrill 2022 

Gwneuthurwr y system(au) canolfan 

gyswllt sydd ar waith ar hyn o bryd 

Amh – mae ACC yn defnyddio Skye for 

Business Online ar sail defnyddiwr 

unigol 

Dyddiad gosod seilwaith y ganolfan 

gyswllt 

Amh 

Pwy sy'n cynnal a chadw system(au)’r 

ganolfan gyswllt 

Amh 

Gwerth y prosiect cychwynnol a gwerth 

y gwasanaethau cymorth/cynnal a 

chadw blynyddol mewn punnoedd (ar 

gyfer system y ganolfan gyswllt) 

Amh 

Faint o weithwyr/asiantau canolfan 

gyswllt sydd gan ACC 

6 o staff canolfan gyswllt craidd gyda 10 

aelod arall o staff sy'n gallu delio â 

galwadau/darparu gwasanaeth pan fo 

angen 

Dyddiad adnewyddu'r contract (ar gyfer 

y ganolfan gyswllt) 

Amh 

A yw ACC yn defnyddio offer cyfathrebu 

neu gydweithio unedig fel Microsoft 

Skype for Business / Cisco / Avaya / 

Mitel. Os ydy, pa offer y mae ACC yn eu 

defnyddio 

Skype for Business Online 

Faint o gyflogeion sydd gan ACC yn 

gyfan gwbl 

73 

Pwy sy'n darparu galwadau a llinellau 
 

Trwydded PSTN drwy Skype for 

Business Online 

Gwariant blynyddol ar alwadau a 

llinellau 

£9,696 y flwyddyn ar gyfer yr holl staff 

Dyddiad adnewyddu'r contract (ar gyfer 

galwadau a llinellau) 

01 Ebrill 2022 (ar gyfer trwyddedau 

Skype for Business Online) 



 
A yw ACC yn defnyddio SIP neu ISDN Nac ydy 

A yw ACC yn defnyddio rhwydwaith 

ardal ehangach 

Nac ydy 

 


