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DEFNYDDIWCH CHROME NEU 
FIREFOX FEL EICH PORWR GWE

I gael y profiad gorau ar Collaborate, 
defnyddiwch Google Chrome ar Windows 

neu Mozilla Firefox ar MacOS; a chofiwch 
osod y diweddariadau ar eu cyfer yn 

rheolaidd.

EWCH YN NES AT EICH 
LLWYBRYDD DI-WIFR

Os ydych chi’n defnyddio cysylltiad di-wifr, 
bydd symud yn nes at eich llwybrydd yn 

rhoi signal cryfach a mwy dibynadwy i chi.

CAEWCH Y RHAGLENNI ERAILL

Caewch bob rhaglen a gwasanaeth ffrydio 
ar eich cyfrifiadur, heblaw’r porwr gwe 

rydych chi’n ei ddefnyddio ar gyfer y 
sesiwn Collaborate.

GALLUOGWCH FYNEDIAD AT 
EICH MEICROFFON A’CH  

GWE-GAMERA

Bydd angen i chi sicrhau bod 
gosodiadau’ch porwr gwe yn caniatáu 

mynediad at eich gwe-gamera a’ch 
meicroffon.

CYFYNGWCH DDEFNYDD  
O FIDEO

Peidiwch â defnyddio fideo yn ystod y 
sesiwn heblaw pan fo angen. Mae llawer o 

ffrydio fideo yn golygu profiad arafdrwm 
i’r cyfranogwyr sydd â chysylltiad band 

eang arafach.

GADEWCH I’R MYNYCHWYR 
WYBOD BETH I’W DDISGWYL

Dywedwch wrth y mynychwyr sut i ddod o 
hyd i’r sesiwn. Rhowch wybod iddyn nhw 
beth fydd cynnwys y sesiwn. Rhannwch 
unrhyw ddisgwyliadau fydd ganddoch chi 
ohonyn nhw yn ystod y sesiwn.

UWCHLWYTHWCH 
DDOGFENNAU I COLLABORATE 
CYN Y SESIWN

Mae modd uwchlwytho ffeiliau PDF, 
PowerPoint a delweddau i Collaborate. 

YMUNWCH YN GYNNAR

Gallwch ddefnyddio’r amser yma i wirio 
a oes unrhyw broblemau, ac os bydd 
angen cymorth arnoch, bydd modd datrys 
y problemau yn gynnar cyn i’r sesiwn 
ddechrau. 

DEFNYDDIWCH GLUSTFFONAU

Torrwch i lawr ar y sŵn cefndir drwy 
ddefnyddio clustffonau.

CYFLWYNWCH EICH HUNAN

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd 
pawb yn nabod eich llais yn awtomatig. 
Nodwch eich enw y troeon cyntaf i chi 
siarad.

CADWCH SESIYNAU’N FYR

Mae llai yn well. Cadwch sylw’r gynulleidfa 
gyda sesiynau byrion. 

GWNEWCH YN SIŴR FOD Y 
SESIYNAU’N CAEL EU RECORDIO

Recordiwch bob sesiwn, a gall cyfranogwyr 
adolygu’r sesiwn yn ddiweddarach. Bydd 
sesiynau sy’n cael eu recordio yn cael eu 

cadw ar Collaborate yn Blackboard.

Mae cyngor datrys problemau a chwestiynau cyffredin gan Blackboard ar gael yn: 
https://help.blackboard.com/cy-gb/Collaborate/Ultra/Moderator/Support

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.
This document is available in English.
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I ddechrau, gwnewch yn siŵr fod  
eich gosodiadau technegol yn iawn…

Yna, byddwch yn garedig —  
meddyliwch am bobl eraill…

Arfer da ar gyfer gwell profiad gyda 
Blackboard Collaborate fel safonwr

https://help.blackboard.com/cy-gb/Collaborate/Ultra/Moderator/Support

