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Google Workspace for Education Fundamentals - Core Services 

 
Rheolir y gwasanaethau hyn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru.  

 

 
[Gwasanaethau heb eu dirprwyo] 

Assignments      

Calendar      

Classroom      

Drive & Docs      

Classic Hangouts      

Chrome Sync      

Meet      

Vault      

Groups      

Jamboard      

Keep      

Sites      

Tasks      

Gmail      

Chat       

 
Google Workspace for Education Fundamentals - Additional Services 

Rheolir y gwasanaethau hyn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru. 
[Gwasanaethau heb eu dirprwyo] 

Applied Digital Skills      

Chrome Web Store      

Bookmarks      

Cloud Print      

Earth      

Maps      

My Maps      

Public Data      

Takeout      

YouTube      

 
Cymwysiadau 3ydd parti Google 

Caiff ceisiadau cofrestru untro ysgolion/rhanddeiliaid eu hadolygu, eu cymeradwyo a'u darparu gan Hwb. 
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Rheolir y gwasanaethau hyn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru. 
[Gwasanaethau heb eu dirprwyo] 

Screencastify      

Adobe Spark to Google 
Drive connection 

     

Adobe Spark for Education      

Canva      

CloudReady by Neverware      

Flipgrid      

Grammerly      

Kahoot!      

Loom      

Mote      

Pear Deck      

Quizlet      

Seesaw      

SMART      

WebAssessor      

 
Cymwysiadau’r We 3ydd parti Google (ar wahân i rai sydd ar gael gan Hwb)  

 
Rheolaethau ddim yn bosibl 

[Dim rheolaethau] 

 
Nodyn pwysig: Mae defnyddwyr neu weinyddwyr a ddewisodd ganiatáu i gyfrifon Hwb gael mynediad at 
apiau trydydd parti a/neu apiau ac estyniadau Google ar gyfer Chrome, gan gynnwys apiau sy'n cael eu 
darparu trwy Google Play a reolir, yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain ac nid yw Llywodraeth 
Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu defnydd. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw darllen a derbyn 
amodau a thelerau a hysbysiadau preifatrwydd pob ap trydydd parti ac apiau ac estyniadau Google ar gyfer 
Chrome maen nhw'n dewis eu defnyddio.  
 

 
Ychwanegion Google  
 
Rheolir y gwasanaethau hyn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru. 

[Gwasanaethau heb eu dirprwyo]

https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/google-workspace-for-education#apiau-ac-estyniadau
https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/google-workspace-for-education#apiau-ac-estyniadau
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NID YW ychwanegion Google ar GAEL ar barth Hwb. 
 
Beth yw ychwanegyn Google? Cymwysiadau wedi'u teilwra sy'n integreiddio â chymwysiadau fel Google 
Docs a Google Sheets a gellir eu hadnabod felly yn Google marketplace e.e. ‘Docs add-on’, ‘Sheets add-on’ 
ac ati. 
 
Rheoli Chromebook - apiau ac estyniadau Google ar gyfer Chrome … sy'n gofyn am fynediad i G Suite 
API or Single Sign On (SSO)  
 
Rheolir y gwasanaethau hyn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru.  

[Gwasanaethau heb eu dirprwyo ] 

 
Nid yw apiau ac estyniadau Google sy’n gofyn am gyrchu G Suite API neu Gofrestru Untro ar gael ar 
barth Hwb. 
 
Beth yw apiau ac estyniadau Google ar gyfer Chrome? Gellir ychwanegu apiau neu estyniadau i roi mwy o 
nodweddion ac ymarferoldeb i Chromebook. Mae'r apiau neu estyniadau hyn yn gweithio fel cymwysiadau 
rheolaidd ar gyfer cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ond maen nhw'n rhedeg yn gyfan gwbl ym mhorwr Chrome. 
Does dim angen gosod meddalwedd nac ailgychwyn y cyfrifiadur. Gellir nodi'r math hwn o ap neu estyniad yn 
Chrome Web Store fel “Works with Google Drive”. 
 
Rheoli Chromebook - apiau ac estyniadau Google gyfer Chrome... nad oes angen mynediad i Google 
Workspace for Education Fundamentals API neu Single Sign On (SSO) 
 
Mae rheolaeth o'r gwasanaeth hwn wedi'i dirprwyo i weinyddwyr Hwb awdurdodau lleol a hyrwyddwyr digidol 
ysgolion.  

[Gwasanaeth dirprwyedig] 

 
Mae apiau ac estyniadau nad oes angen mynediad i G Suite API Suite neu Single Sign On (SSO) yn cael eu 
dirprwyo gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru i weinyddwyr Hwb awdurdodau lleol a hyrwyddwyr digidol 
ysgolion.  
 
Nodyn pwysig: Mae defnyddwyr neu weinyddwyr a ddewisodd ganiatáu i gyfrifon Hwb gael mynediad at 
apiau trydydd parti a/neu apiau ac estyniadau Google ar gyfer Chrome, gan gynnwys apiau sy'n cael eu 
darparu trwy Google Play a reolir, yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain ac nid yw Llywodraeth 
Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu defnyddio. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw darllen a derbyn 
amodau a thelerau a hysbysiadau preifatrwydd pob ap trydydd parti ac apiau ac estyniadau Google ar gyfer 
Chrome maen nhw'n dewis eu defnyddio.  
 
Beth yw apiau ac estyniadau Google ar gyfer Chrome? Gellir ychwanegu apiau neu estyniadau i roi mwy o 
nodweddion ac ymarferoldeb i Chromebook. Mae'r apiau neu estyniadau hyn yn gweithio fel cymwysiadau 
rheolaidd ar gyfer cyfrifiaduron bwrdd gwaith, ond maen nhw'n rhedeg yn gyfan gwbl ym mhorwr Chrome. 
Does dim angen gosod meddalwedd nac ailgychwyn y cyfrifiadur. Gellir nodi'r math hwn o ap neu estyniad yn 
Chrome Web Store fel “Works with Google Drive”. 
 

 
Rheoli Chromebook - Google Play a reolir (apiau y telir amdanynt, NID rhai am ddim). 

Rheolir y gwasanaeth hwn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru.  
[Gwasanaeth heb ei ddirprwyo] 

 
Nid yw apiau 'Talwyd amdanynt' ar gael ar barth Hwb. 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/google-workspace-for-education#apiau-ac-estyniadau
https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/google-workspace-for-education#apiau-ac-estyniadau
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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Beth yw Google Play a Reolir? Google Play a reolir yw'r farchnad gynnwys er mwyn i sefydliadau sy'n 
defnyddio Android allu pori a rheoli apiau o siop Google Play a reolir.  
 

 
Rheoli Chromebook - Google Play a reolir (Apiau AM DDIM yn unig) 

Mae rheolaeth o'r gwasanaeth hwn wedi'i dirprwyo i weinyddwyr Hwb awdurdodau lleol a hyrwyddwyr digidol 
ysgolion.  

[Gwasanaeth dirprwyedig]  
 
Nodyn pwysig: Mae defnyddwyr neu weinyddwyr a ddewisodd ganiatáu i gyfrifon Hwb gael mynediad at 
apiau trydydd parti a/neu apiau ac estyniadau Google ar gyfer Chrome, gan gynnwys apiau sy'n cael eu 
darparu trwy Google Play a reolir, yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain ac nid yw Llywodraeth 
Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu defnyddio. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw darllen a derbyn 
amodau a thelerau a hysbysiadau preifatrwydd pob ap trydydd parti ac apiau ac estyniadau Google ar gyfer 
Chrome maen nhw'n dewis eu defnyddio.  
 
Beth yw Google Play a Reolir? Google Play a reolir yw'r farchnad gynnwys er mwyn i sefydliadau sy'n 
defnyddio Android i bori a rheoli apiau o siop Google Play a reolir.  
 

 
Rheoli Chromebook - gosodiadau dyfeisiau (gan gynnwys Tystysgrifau, Rhwydweithiau a Pheiriannau 
Argraffu)  
 

Mae rheolaeth o'r gwasanaeth hwn wedi'i dirprwyo i weinyddwyr Hwb awdurdodau lleol a hyrwyddwyr digidol 
ysgolion.  

[Gwasanaeth dirprwyedig] 

 
Nodyn pwysig: Mae defnyddwyr neu weinyddwyr sy’n dewis rheoli'r gosodiadau dyfais hyn yn gwneud hynny 
ar eu menter eu hunain ac nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu defnydd. 

 
Rheoli Chromebook – Gosodiadau defnyddwyr a phorwyr  
 
Rheolir y gwasanaeth hwn gan Dîm Hwb Llywodraeth Cymru. 

[Gwasanaeth heb ei ddirprwyo] 

 
Hafanau, nodau tudalen wedi'u rheoli neu bapur wal ar gyfer dyfeisiau a reolir yw 'gosodiadau defnyddwyr a 
phorwyr'. 
  
Gellir gwneud cais i Ddesg Gwasanaeth Hwb er mwyn newid unrhyw osodiadau defnyddwyr.  

Google Single Sign On (SSO) 

 

 

https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/google-workspace-for-education#apiau-ac-estyniadau
https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/google-workspace-for-education#apiau-ac-estyniadau

