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WRA-FOI-0028 Teleffoni a Storio 

  
Diolch am eich cais, a dderbyniais ar 24 Awst 2022 ynglŷn â Theleffoni a 
Storio.  Mae'r wybodaeth y gwnaethoch ofyn amdani isod.  
 
1.      Teleffoni a Chyfathrebu Unedig (UC)/ Cydweithredu – Mae ACC yn 
defnyddio Microsoft Teams ar gyfer pob teleffoni a chydwreithrediad UC 
a.      Cadarnhewch wneuthurwr eich system(au) teleffoni sydd ar waith ar hyn o bryd 
- Microsoft 
b.      Beth yw dyddiad adnewyddu eich contract? - Mae Microsoft Teams wedi'i 
drwyddedu i ACC hyd at 31/03/2025 
c.      Pwy sy'n cynnal a chadw eich system(au) teleffoni)? - Microsoft 
d.      Ydych chi'n defnyddio offer Cyfathrebu Unedig neu Gydweithredu, os felly pa 
rai? - Microsoft yw'r unig offeryn y mae ACC yn ei ddefnyddio 
 
2.      Microsoft 
a) Pa drwydded Microsoft 365 sydd gennych ar draws y busnes e.e. E3, E5 – Mae 
ACC yn defnyddio M365 E5, M365 E3, O365 E3 
b) Pa bartner sy'n gofalu am eich tenant Microsoft? - Mae trwyddedu Microsoft trwy 
SoftCat. Nid yw ACC yn defnyddio darparwr trydydd parti i reoli ei denant 
c) Ble rydych chi'n cadw eich rhaglenni?  Oes gennych chi seilwaith ar y safle neu 
ydych chi'n cadw eich rhaglenni mewn cwmwl cyhoeddus neu breifat? Pa un o’r 
rhain? - Mae pob rhaglen yn cael ei chadw yng nghwmwl cyhoeddus Microsoft Azure 
. Nid oes gan ACC seilwaith ar y safle 
 
3.      Storio 
a.      Ydy'ch sefydliad yn defnyddio storfa ar y safle, storfa cwmwl neu'r ddau? - 
Storfa cwmwl 
b.      Cadarnhewch gwneuthurwr y caledwedd ar y safle  – Amh 
c.      Cadarnhewch eich darparwr storfa cwmwl - Microsoft 
d.      Beth yw eich gwariant blynyddol ar storfa cwmwl? - Awst 2021 – Gorffennaf 
2022 gwariodd ACC £44,743 ar storfa cronfa ddata Azure. Ni ellir dadansoddi storfa 



 
 

SharePoint ac OneDrive gan fod hwn yn cael ei dalu amdano trwy drwyddedau 
Microsoft E5 ac E3. 
e.      Sut ydych chi'n gwneud copi wrth gefn o’ch data a gyda phwy e.e. Backup as a 
Service – Mae ACC yn defnyddio gwasanaethau copïau wrth gefn Azure 
 

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 
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