
P’un a ydych chi’n gweithio i chi’ch hun neu’n 
rhedeg busnes bach gyda llai na 10 o gyflogeion, 
bydd y cyngor canlynol yn helpu eich cadw’n 
ddiogel ar-lein.

Seiber-effro
 

Copi wrth gefn
 

Mae creu copi wrth gefn yn rheolaidd yn golygu y bydd 
gennych chi gopi o’ch data busnes pwysig ar bob 
adeg os bydd yn cael ei golli neu wedi’i ddwyn (e.e. 
gwybodaeth contractau, manylion personol cwsmeriaid, 
cysylltiadau allweddol). Sicrhewch fod y copïau wrth 
gefn hyn yn ddiweddar ac y gellir eu hadfer. Gallwch naill 
ai greu copi wrth gefn ar yriant allanol neu i’r cwmwl. Os 
byddwch yn creu copi wrth gefn ar-lein, gallwch droi hyn 
ymlaen i’w greu’n awtomatig a bydd eich dyfeisiau yn 
gwneud y gwaith caled ar eich rhan.

Gwnewch yn siŵr y gallwch adfer yn gyflym
Llongyfarchiadau! Os dilynoch chi’r camau uchod, rydych chi 
wedi diogelu’ch busnes rhag y rhan fwyaf o ymosodiadau 
seiber. Ond, os bydd pethau’n mynd o chwith, mae cadw 
copi wrth gefn yn golygu y bydd gennych chi fynediad 
ar bob adeg i’ch cofnod data diweddaraf, fydd yn eich 
galluogi i gael eich busnes yn ôl ar ei draed gyda chyn 
lleied o amhariad â phosibl.

Am ragor o wybodaeth ar sut i’ch cadw chi a’ch 
busnes yn ddiogel ar-lein, ewch i cyberaware.gov.uk
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Trowch ddilysu dwy ffactor (2FA) ymlaen 
 
Mae 2FA am ddim. A bydd yn atal hacwyr rhag mynd i 
mewn i’ch cyfrif hyd yn oed os oes ganddynt eich  
cyfrinair. Yr oll mae 2FA (a elwir hefyd yn wiriad 2-gam,  
neu ddilysu aml-ffactor) yn ei olygu yw y byddwch yn cael 
eich ysgogi am ail ddarn o wybodaeth wrth fewngofnodi 
i’ch cyfrifon – fel arfer cod a fydd yn cael ei anfon trwy 
neges destun neu e-bost.

Diweddarwch eich dyfeisiau

Mae cwmnïau technoleg yn gweithio’n barhaus i drwsio 
bregusrwydd yn eu meddalwedd. Felly, pan fyddwch yn 
cael eich ysgogi i ddiweddaru eich dyfeisiau, peidiwch â’u 
hanwybyddu. Maent yn cynnwys datrysiadau pwysig a fydd 
yn helpu cadw hacwyr allan. Gallwch wneud pethau hyd yn 
oed yn haws trwy droi diweddariadau awtomatig ymlaen.

Cadw’r cyfrineiriau yn eich porwr
Gall fod yn anodd cofio cyfrineiriau oherwydd mae’r 
rheolau’n wahanol ar gyfer gwahanol wefannau ac apiau. 
Ac mae’n bwysig cael cyfrineiriau ar wahân ar gyfer cyfrifon 
critigol i fusnes fel e-bost. 
Yn aml bydd eich porwr rhyngrwyd yn cynnig cofio eich 
cyfrineiriau i chi. Mae’n ddiogel a bydd yn eich rhyddhau i 
greu cyfrineiriau cryf, unigryw heb orfod cofio pob un.

Ychwanegu lefel arall o amddiffyn
Nawr eich bod wedi rhoi trefn ar eich cyfrineiriau, 
rydych chi’n barod i fynd â’ch diogelwch seiber 
i’r lefel nesaf.
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Crëwch gyfrinair ar wahân ar gyfer eich cyfrif  
e-bost busnes 
Mae’ch blwch derbyn yn cynnwys llawer o wybodaeth 
sensitif am eich cwsmeriaid, eich busnes a’ch cyllid. Felly, 
os bydd haciwr yn llwyddo i gael i mewn i’ch blwch derbyn, 
nid yn unig fydd yn cael mynediad i’r wybodaeth hon, 
gallai hefyd gael mynediad i bob cyfrif sy’n gysylltiedig 
i’ch e-bost. Crëwch gyfrinair e-bost cryf a sicrhau ei fod yn 
wahanol i bob un arall.

Crëwch gyfrineiriau cryf yn defnyddio tri o eiriau ar hap
Mae’n hawdd iawn i hacwyr ddyfalu cyfrineiriau gwan,  
byr. Defnyddiwch dri gair ar hap y gallwch eu cofio, ond  
sy’n anodd ei ddyfalu e.e. CochLlewpartCefnfor, i greu 
cyfrinair cryf.
Bydd hacwyr yn rhoi cynnig ar nifer o fersiynau gwahanol 
o eiriau (Liverpool, L1verpool1, liverp00l!), felly defnyddiwch 
dri gair ar hap hyd yn oed pan fydd rhaid i chi ychwanegu 
rhifau neu nodau arbennig e.e. CochLlewp@rtCefnfor1.

Gwella diogelwch eich cyfrinair
Mae cyfrineiriau yn ffordd i agor y drws i’ch cyfrifon.  
Dyma dri cham i wneud i’ch cyfrineiriau weithio’n galetach  
i ddiogelu eich busnes.

Mae pawb ohonom yn gwneud mwy ar-lein nag erioed. Ond 
nid ni wy’r unig rai. Mae troseddwyr seiber wrthi hefyd. Os 
ydych chi’n gweithio i chi’ch hun neu’n rhedeg busnes bach 
gyda llai na 10 o gyflogeion, dilynwch y chwe cham ymarferol 
yma i ddiogelu eich busnes yn well ar-lein.

Chwe cham i helpu cadw’ch 
busnes yn ddiogel ar-lein
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