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Mae Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru yn elusen a mudiad
aelodaeth Cymreig a ffurfiwyd yn 2011, yn dilyn 23 mlynedd fel rhan
o Arts & Business (A&B) UK.

Cyflwyniad a Chyd-destun
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Adnodd unigryw a hynod o werthfawr, ei gweledigaeth yw creu Cymru lle mae busnes
a’r celfyddydau yn ymgysylltu ac yn ffynnu. Y genhadaeth; i ymgorffori busnes yn y
celfyddydau a chreadigrwydd ym musnes. Mae’r elusen yn gwybod pan mae’r ddau
sector yn gweithio mewn gwir bartneriaeth, mae’r gymdeithas yn elwa o’r canlyniadau
mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a gweladwy.

Mae C&B Cymru yn gweithio er budd Cymru yn unig – ei sector creadigol, ei economi
fusnes a chymunedau ledled y wlad. Mae ei thîm bach, medrus yn cyflwyno ystod o
raglenni a gwasanaethau wedi’u teilwra i fusnesau o bob maint a sector, yn ogystal ag
aelodau celfyddydol, sy’n amrywio o artistiaid unigol i sefydliadau cenedlaethol.

Mae C&B Cymru yn gatalydd hanfodol i fuddsoddiad busnes yn y celfyddydau gydag
effeithiolrwydd profedig ac enw da am wneud cyfraniad uniongyrchol i’r economi,
cyflogaeth, iechyd a lles, yr amgylchedd, sgiliau a hyfforddi ac adfywio’r gymuned.

C&B Cymru a’r Celfyddydau
Mae gwaith C&B Cymru gyda’r celfyddydau yn canolbwyntio ar ddau brif agwedd –
datblygu incwm a datblygu sgiliau. Cyflwynir hyn drwy ystod o raglenni a
gwasanaethau wedi’u teilwra. Yng ngoleuni’r pandemig byd-eang, mae ei chyfraniad
tuag at iechyd a chynaladwyedd y celfyddydau hefyd yn fwy pwysig nag erioed.

Bob blwyddyn, mae C&B Cymru yn dod â mwy na £1.5 miliwn o gymorth y sector preifat
yn uniongyrchol i’r celfyddydau yng Nghymru. Mae ei rhwydwaith ac arbenigedd yn
rhoi’r tîm mewn sefyllfa ddelfrydol i gyflawni’r canlyniadau hyn. Heb waith yr elusen,
byddai’r buddsoddiad gan y sector preifat sydd wrth wraidd gymaint o weithgaredd y
celfyddydau yng Nghymru, yn cael ei golli.

C&B Cymru a Busnes
Mae aelodau busnes C&B Cymru yn amrywio o fasnachwyr unigol i gorfforaethau
amlwladol. 

Mae gwaith yr elusen yn y sector wedi’i deilwra i bob cwmni, gan gynnig atebion i
heriau busnes trwy’r celfyddydau. Mae’r tîm yn hyrwyddo partneriaethau wedi’u teilwra
sy’n defnyddio technegau creadigol i sicrhau llwyddiant mesuradwy.

Trwy ei rhwydwaith eang ac arbenigedd profedig, mae C&B Cymru yn helpu busnesau i
fynd i’r afael ag amcanion craidd, gan gynnwys negeseuon a marchnata creadigol,
ymgysylltu ystyrlon â’r gymuned a datblygu, ysgogi a hyfforddi staff mewn ffyrdd
effeithiol a gweladwy.



Ar ôl 10 mlynedd, nad yw gwefan C&B Cymru yn
addas i’r diben mwyach i’r elusen sy’n parhau i
dyfu. Mae cwynion cyffredin gan staff a
defnyddwyr allanol yn cynnwys:

Gormod o Wybodaeth – mae ein gwefan, a
adeiladwyd yn wreiddiol yn 2011, ormod o
wybodaeth hanesyddol, sy’n golygu bod deall yr
hyn rydyn ni’n ei wneud yn anodd

Dryslyd – mae’r bobl sy’n defnyddio ein gwefan yn
defnyddio 3.5% o’r cynnwys sydd ar gael yn unig.
Mae defnyddwyr wedi mynegi anawsterau o ran
deall yr hyn y mae C&B Cymru yn ei wneud.

Hygyrchedd / Amrywiaeth – Nid yw’r wefan, a
adeiladwyd 10 mlynedd yn ôl, yn cydymffurfio â
materion hygyrchedd mwyach, gan gynnwys
ymatebolrwydd ac nid yw ei chynnwys gweledol
mwyach yn cynrychioli natur amrywiol gwaith yr
elusen.

Yn dilyn 3 gweithdy mewnol, mae’r tîm wedi
datblygu’r ddogfen dendro hon i’w rhannu gyda
phartneriaid dylunio gwefannau posib er mwyn
datblygu gwefan C&B Cymru newydd.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu manyleb eang
anghenion y wefan newydd sydd i’w datblygu.
Gwahoddir i gwmnïau datblygu gwefannau sydd â
diddordeb i gyflwyno eu cynigion i greu gwefan.
Fel mudiad, yn fewnol mae’n well gan C&B Cymru
CMS cod agored (h.y. WordPress).

Disgwylir y bydd yr wybodaeth a ddarperir drwy’r
ddogfen hon yn ddigonol i alluogi i ddarpar
gyflenwyr i ddeall cwmpas y wefan a phennu cost
eu gwasanaethau, ond mae’r tîm am weithio’n
agos gyda’r cyflenwr yn ystod y cyfnod dylunio a
datblygu’r wefan er mwyn sicrhau bod nodau ac
anghenion yr elusen yn cael eu cwrdd yn y ffordd
orau posib.

URL y wefan:
www.aandbcymru.org.uk
Nifer bras y sesiynau/ymweliadau misol:
3,000
Adeiladwyd yn:
2011
System Rheoli Cynnwys (CMS) bresennol:
CMS a wneir yn benodol i ni, wedi’i datblygu yn
fewnol gan Spindogs (www.spindogs.co.uk)
Sut rydyn ni’n hybu pobl i ymweld â’r wefan:
Facebook Twitter Cylchlythyron E-bost
Gohebiaeth Digwyddiadau Print

Gweler Atodiad 1 am adroddiad dadansoddeg gydol oes o
gyfanswm yr ymwelwyr ar gyfer y wefan bresennol.

Y Wefan
Bresennol
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CMS cod agored – h.y., WordPress

Meysydd Ystyriaeth Allweddol 

Dwyieithog

Hygyrchedd

Awtomeiddio – Ffurflenni, cofrestru

Integreiddio gyda CRM (HubSpot)

Creu cyfleoedd – ffocws ar fusnes 

Cynnal

Integreiddio gyda chodi arian 

Diogelwch – patsio/GDPR

Cynhaliaeth/cymorth parhaol
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GWELEDIGAETH
Y WE

I ddangos yr heriau y gallwn ni
helpu ein haelodau i’w goresgyn

Y CELFYDDYDAU BUSNES

Aelodau busnes fel
offer hyrwyddo

Gwerth Aelodaeth Gwerth Aelodaeth

Hawdd i’w Ddeall

Atyniadol a
Hygyrch

Cofiwch ddefnyddio ein
gwasanaethau h.y. Rhaglenni

Datblygu Proffesiynol

Amlygu’r holl waith
da rydyn ni’n ei

wneud (Effaith)

Beth allwn ni ei
wneud i fusnes

Ysbrydoledig

Creu Cyfleoedd
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Hygyrchedd
 

Mae’n rhaid i’r wefan gael dyluniad ymatebol [ffôn symudol / tabled /cyfrifiadur pen desg]
ac yn cydymffurfio â Safon AA

 

Dealltwriaeth
 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud i fusnes a’r celfyddydau. Dangos yn glir pa heriau a all gael eu
goresgyn ac annog mwy o ymrwymiad gan fusnes

 

Ymarferoldeb
 

Bydd symlrwydd ac integreiddio yn cefnogi capasiti mewnol a gwella profiad y defnyddiwr

Atebion
Mae’n rhaid i’r wefan newydd ddiffinio’n glir yr hyn y mae C&B yn ei wneud i’r

Celfyddydau ac i Fusnesau. Yn ogystal â chynnig opsiynau i arbed capasiti i’r tîm, bydd
defnyddwyr yn gallu dod o hyd i’r hyn y maen nhw am wybod yn gyflym ac yn hawdd

 

Noddwyr ac Aelodau
Busnes (gan gynnwys
staff)
Aelodau Celfyddydol (gan
gynnwys staff)
Aelodau Posib
Arianwyr (CCC,
Llywodraeth Cymru,
Ymddiriedolaethau a
Dyngarwyr)

Defnyddwyr
Mae’n rhaid i’n gwefan newydd helpu taith ein haelodau mewn dwy ffordd, wedi’i
rhannu rhwng y Celfyddydau a Busnes, ond gan rannu llawer o’r un safbwyntiau’r
daith.

Gwleidyddion
Aelodau’r Bwrdd
Awdurdodau Lleol
Staff Posib
Graddedigion
Prifysgolion

·Prif Ddefnyddwyr ·Defnyddwyr Eilaidd

MAE’R ‘CYHOEDD YN GYFFREDINOL’ YN FLAENORIAETH ISEL
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Cymerwch Ran 01
Aelodaeathau/Nawdd/Hyfforddiant
/Rhaglenni

Buddion ein Gwasanaethau 02
·Gan ddiffinio’n glir argaeledd a
buddion ein gwasanaethau a’n
rhaglenni

Effaith 03
Gan ddangos i arianwyr a phartïon
eraill sydd â diddordeb yr effaith
mae ein gwasanaethau yn cael ar
gymdeithas

Adrannau Canolog

Mae’r wefan bresennol yn ymgysylltu ein haelodau celfyddydol â sector y
celfyddydau ehangach ond yn methu ag annog busnesau i ymuno â’n gwaith.
Byddwn ni’n edrych i ddull y cwmni dylunio gwefannau o ymgysylltu’r elfen fusnes
hon o’n cynulleidfa a ffyrdd i greu cyfleoedd posib a chasglu data.

Yn ogystal â hyn, rydyn ni am edrych ar ffyrdd o ryddhau capasiti drwy
awtomeiddio sawl peth h.y., aelodaeth/ffurflenni ayb

Ymgysylltu â’r Gynulleidfa

Cynnwys allweddol o fewn y wefan hon: 

Astudiaethau Achos / Ffilmiau / Ffeiliau Sain / Ffeithiau a
Ffigurau (inffograffeg) / Delweddau deinamig / 

Galwadau i Weithredu
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Dwyieithogrwydd
 

Mae C&B Cymru yn elusen ddwyieithog gydag ymrwymiad cryf i ddiogelu a hybu’r iaith
Gymraeg. Oherwydd hyn, mae’n rhaid i’r wefan newydd fod yn hollol ddwyieithog.

Dylai testun bob tudalen o’r wefan newydd allu cael ei weld yn Gymraeg ac yn gweithio yn yr
un modd â’r tudalennau Saesneg. Pan mae tudalen newydd yn cael ei chyhoeddi, neu
dudalennau sy’n bodoli yn cael eu newid, bydden nhw ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar yr un
pryd.

Dylai rhyngwyneb a dewislenni bob tudalen y wefan fod ar gael yn Gymraeg.

Bydd hyn yn amrywio gyda gwefannau trydydd parti neu gynnwys fel fideo, clipiau sain,
lawrlwytho dogfennau.

Rheoli Cynnwys

Gwneud newidiadau i gynnwys sy’n bodoli, yn dibynnu ar eu cyrchfraint.

Ychwanegu amrywiaeth o gynnwys, gan gynnwys testun, pdfs, deunydd fideo,
ffotograffau, arolygon ayb.

Trefnu’r elfennau cynnwys ar dudalen we.

Ychwanegu tudalennau gwe gan ddefnyddio templedi a thempledi newydd yn ôl y
gofyn.

Gwneud newidiadau i faneri a/neu benawdau cyfarwyddo sy’n ymddangos ar dudalen
gartref y safle.

Dylai’r system rheoli cynnwys galluogi awduro a golygu anhechnegol, a fydd yn golygu
nad oes angen i awduron a golygyddion ddefnyddio HTML (neu unrhyw wybodaeth
dechnolegol arall) wrth greu cynnwys am y rhan fwyaf o’r cynnwys, rydyn ni’n
adnabod efallai bydd yr angen hwn yn bodoli i rai dibenion golygu uwch.

Mae’n rhaid iddo fod yn hawdd creu a chynnal cynnwys.

Mae’n rhaid bod lefelau diogelwch a thrywyddau archwilio ar waith i ddiogelu
dilysrwydd y cynnwys.

Dylai’r safle gael System Rheoli Cynnwys Cod Agored, sy’n galluogi gweinyddwyr
awdurdodedig y safle i:
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Y Cyfryngau 
Cymdeithasol

 

Awtomeiddio

Cyfleoedd i ymwelwyr y safle rhannu cynnwys
y dudalen y maen nhw’n ei hymweld â hi i
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram neu
drwy e-bost.

Hoffen ni dderbyn cyngor ar y ffordd orau i
integreiddio ffrydiau’r cyfryngau
cymdeithasol o fewn y wefan, os oes angen.

Fel elusen fach sydd â 6 aelod staff CALl, mae gallu awtomeiddio rhai prosesau allweddol yn
hynod o bwysig i ni. Drwy’r Saernïaeth Gwybodaeth (SG) ddiwygiedig rydyn ni’n gobeithio y
bydd rhannau allweddol o’r wefan yn gallu awtomeiddio ambell swyddogaeth er mwyn
lleihau ein problemau capasiti presennol gan wella effeithiolrwydd llif gwaith sy’n arbed
amser a chysondeb mewn gweithrediadau. 

Mae’r rhain yn cynnwys:

Aelodaeth Gelfyddydol: Cofrestru wedi’i Awtomeiddio
Aelodaeth Busnes: Creu cyfleoedd yn unig – e-bost yn cael ei anfon at Reolwr Busnes ac
ymateb drwy e-bost yn cael ei greu yn awtomatig i’r ymholiad
Swyddi yn y Celfyddydau: Gall pobl allanol lanlwytho swyddi i’n gwefan. Mae’n rhaid bod hyn
yn cael ei archwilio a’i gadarnhau gan aelod o’r tîm cyn iddo gael ei gyhoeddi
Digwyddiadau: Cofrestru ar gyfer digwyddiadau C&B Cymru, calendr digwyddiadau
Holl Raglenni: Cofrestru a dilyniant (creu cyfleoedd)
Hyfforddiant Seiliedig ar y Celfyddydau: Creu cyfleodd
Hyfforddiant: Cofrestru (anfonebu yn unig, ar-lein efallai) a chalendr digwyddiadau wedi’u
hawtomeiddio

Integreiddio
Mae C&B Cymru yn defnyddio HubSpot fel prif system CRM. Bydd yn rhaid i brosesau
awtomataidd y wefan newydd integreiddio a chyd-fynd gyda’r system hon. Mae HubSpot
yn cynnig sawl opsiwn ategol ar gyfer systemau CMS cod agored. 
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https://www.hubspot.com/


Dylai unrhyw fecanwaith casglu data ystyried Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol y DU 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ 

Hygyrchedd
Dylai’r wefan gael ei datblygu gan gofio canllawiau Llywodraeth y DU ar hygyrchedd
gwefannau’r sector cyhoeddus a gan sicrhau cydymffurfiad AA. 

https://www.gov.uk/guidance/accessibility-requirements-for-public-sector-websites-
and-apps 

GDPR

Mae C&B Cymru yn defnyddio CAF Donate fel porth codi arian ar-lein. Dim ond dolen yw hyn
ond hoffen ni gael eich mewnwelediad i’r ffordd orau o ddefnyddio’r offer codi arian hyn fel
galwad i weithredu drwy’r wefan newydd i gyd.

Cynnal
Yn y cynnig, dylai’r cynigwyr fanylu ar sut bydd yr anghenion ar gyfer cynnal ar y we yn cael
eu rhoi ar waith. Rhaid hefyd ystyried unrhyw gymorth parhaus sydd ei angen er mwyn
cynnal a chadw a phatsio o safbwynt diogelwch y wefan.

SEO 
·Mynegeio
·Allweddeiriau
·Meta Data

Rhaid ystyried SEO fel rhan annatod o’r prosiect dylunio’r wefan, yn benodol:

Os ydych chi am integreiddio CMS cod agored, gall meddalwedd ategol fel Yoast gael eu
hystyried. 

Anghenion Codi Arian
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Strwythur SG
Ddiwygiedig

Gan fod cynnwys ein gwefan wedi dyddio, treuliodd y tîm cryn dipyn o amser yn arolygu ac
ail-ddylunio’r Saernïaeth Gwybodaeth ar gyfer y wefan newydd. Gellir gweld ein cynlluniau
drafft o fewn delwedd y strwythur SG isod. 
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Mae yna gonsensws wedi bod drwy gydol y gweithdai, ein bod ni’n ffafrio gwefan ein chwaer
sefydliad, A&B Northern Ireland:  www.artsandbusinessni.org.uk 

Mae’r siart dilynol yn categoreiddio hoff bethau a chas bethau’r rheini a fynychodd y
gweithdai:

Gwefannau rydyn 
ni’n eu hoffi

HOFF BETHAU CAS BETHAU
Delwedd Agoriadol/’Arwyddair’ y
Weledigaeth
Bywiog/Clir/Diffiniol
Gweledigaeth a Chenhadaeth wedi’u
diffinio’n glir
Canllawiau clir i ddefnyddwyr
Amdanon ni – hawdd i’w
ddefnyddio/clir/personol
Aliniad brand (h.y. ffontiau brand cyson)
Fideos cyflwyno
Dyfyniadau drwy’r wefan i gyd
Defnyddio dolenni cymdeithasol
Dim gormod o dabiau
Ffurflen gyswllt braf
Defnyddio delweddau i gynorthwyo
rhaglenni/cynnwys
Iaith dyner/sgyrsiol
Galwadau i weithredu
Dewislen droedyn glir
Proffiliau Bwrdd a Staff Da
Hollol ymatebol

Aneglur/Anghyson ynglŷn ag aelodaeth
Rhai rhannau yn cynnwys lot o destun a
fideos yn aneglur
Rhai rhannau yn edrych fel dolenni’r we
er eu bod nhw ddim yn ddolenni (e.e.
botymau cenhadaeth y dudalen
gartref)
Newyddion, ddim yn gyfredol? (h.y. dim
sôn am covid)
Dolenni gwael at hyfforddiant
Dydy’r cyfleuster chwilio ddim yn
gweithio – ddim yn gallu chwilio drwy’r
digwyddiadau presennol a’r gorffennol
i gyd
Penawdau: weithiau mae’r testun yn
anodd ei ddarllen
Dim sôn am noddwyr (neu mae hyn yn
aneglur)
Defnyddio dolenni teil (h.y. y cyfryngau
cymdeithasol)
Anodd dod o hyd i ddigwyddiadau
(aneglur)
Diffyg fideos deinamig 
Dydy pwysigrwydd y Gwobrau ddim yn
amlwg?
Delweddau: rhai da/y mwyafrif yn wael
o ran adlewyrchu’r cynnwys 
Dim cyfleoedd swyddi
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Dewiswyd gwefan ychwanegol heb gysylltiad o gwbl â’n prif faes cymorth, i’w hadolygu.
Dewiswyd gwefan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol at y diben hwn;
www.nationaltrust.org.uk 

HOFF BETHAU CAS BETHAU
Llyfn a ffres
Atyniadol a difyr
Delweddau da
Hygyrch a hawdd i’w darllen
Delweddau deinamig
Defnyddio delweddau i gynorthwyo
galwadau i weithredu
Canolbwynt craidd ar aelodaeth
Teimlo’n egnïol
Cyfeirio clir
Pa mor hawdd yw ymuno
Gallu rhannu dolenni o dudalennau
Yn unol â’r brand
CYFRANNWCH NAWR!!
Pa mor hawdd yw cofrestru o unrhyw le
ar y safle
Effeithlonrwydd – 3 clic i fynd i ble
bynnag rydych chi am fyn iddo

Dim cwymplenni
Defnyddio geirfa yn y delweddau 
Darpariaeth Gymraeg wael (ddim yn
gynrychiadol)
Hawdd mynd ar goll lawr twll y
gwningen
Portreadu defnyddiwr dosbarth canol
gwyn iawn
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Gwahoddir i gwmnïau i gwblhau a chyflwyno eu tendr/ymateb yn electronig cyn y dyddiad
cau i ymatebion o Hanner Dydd 13 Hydref 2021.

Dylid anfon tendrau at: rachel.jones@aandbcymru.org.uk

Fel elusen annibynnol fach, bydd rhaid i C&B Cymru godi arian ar gyfer cyfanswm cynnig y
tendr a dderbynnir. O'r herwydd, gosodir uchafswm o £ 20,000 ar gyfer datblygu'r wefan, er
y byddem yn gobeithio y byddai'r ffi derfynol yn sylweddol is na hyn.

Cynnig Partneriaeth
Fel elusen a mudiad aelodaeth fach Gymreig, mae C&B Cymru am ddatblygu partneriaeth
gydag asiantaeth greadigol sydd o fudd i’r ddau bartner, ac felly yn awyddus bod yr
ymgeisydd llwyddiannus yn dod yn Aelod Busnes mewn da. Yn gyfnewid am ostyngiad
sylweddol am greu, cadw a chynnal y wefan, gellir darparu pecyn helaeth o fuddion wedi’i
deilwra. Bydd natur benodol y bartneriaeth hon yn dibynnu ar amcanion busnes yr
asiantaeth a byddai angen cytuno ar hyn yn ei bryd.

Dychwelyd y Tendr
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ATODIAD 1 
ADRODDIADAU DADANSODDEG

1. Ymwelwyr Gydol Oes

2. Adroddiad Ymwelwyr 2021



ATODIAD 2 
DYLUNIO GRAFFIG: GOLWG A NAWS

Mae’r ymdeimlad neu’r nodweddion rydyn ni am gyfleu drwy’r wefan yn cynnwys:

Dylai pob tudalen ar y wefan gynnwys logo
C&B Cymru. Dylai logo pob partner prosiect
a noddwyr hefyd gael eu cynnwys. Dylid bar
cyfeirio cyffredin cael ei gynnwys ar bob
tudalen hefyd.

Yn gyffredinol, dylai dyluniad ac esthetig y
safle greu platfform llyfn a hawdd i’w
ddefnyddio. Dylid bod dilyniant a chysondeb
drwy’r safle i gyd o ran ffontiau, maint
ffontiau a defnyddio lliw: Gweler Canllawiau
brand.

Dylid ystyried yn ofalus sut y byddai
gwahanol grwpiau yn cael mynediad at
rannau penodol o’r wefan.

Mae’n rhaid rhoi ffocws i fabwysiadu fideo a
delweddau deinamig er mwyn ymgysylltu ag
ymwelwyr ac ymestyn yr amser maen nhw’n
ei dreulio ar y safle. 

Bydd defnyddio delweddau a fideo hefyd yn
ein helpu ni dangos amrywiaeth y bobl a’r
mudiadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.
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