
 
 

Cynhadledd Ynni Morol Cymru 2021 

Canllaw Defnyddiwr Hopin  
 

Mae Hopin yn blatfform cynhadledd ar-lein mewn-porwr. I gael y gorau o'r profiad cynhadledd ar-

lein rydym yn argymell cau pob tab ychwanegol wrth gymryd rhan yn y gynhadledd i gael y 

perfformiad gorau. Yn benodol, gall anawsterau technegol ddigwydd os oes gennych chi dabiau 

lluosog o'r gynhadledd ar agor, yn enwedig os ydych chi'n cymryd rhan yn un o'r sesiynau. 

Argymhellir hefyd eich bod yn defnyddio Google Chrome gan fod rhai anawsterau technegol wedi'u 

nodi wrth ddefnyddio porwyr megis Microsoft Edge neu Mozilla Firefox. Dylid defnyddio clustffonau 

os ydych chi'n cymryd rhan mewn sesiwn gan y bydd hyn yn helpu i atal adborth gan eich siaradwyr. 

Gofynnwn yn garedig hefyd ichi gymryd yr amser i lenwi'ch proffil i'w gwneud hi'n haws 

rhwydweithio a chysylltu â chyd-gynrychiolwyr. 

Os disgwylir i chi siarad yn y gynhadledd neu gymryd rhan yn un o'n sesiynau, gwnewch yn siŵr eich 

bod chi'n darllen trwy'r adran berthnasol ar ddiwedd y canllaw hwn. 

 

Uchod fe welwch enghraifft o sut olwg sydd ar y brif dudalen lanio pan fyddwch chi'n mewngofnodi 

gyntaf i Hopin. I lawr y chwith fe welwch restr o bum prif faes y platfform: 

1. Reception - Dyma’r dudalen lanio ddiofyn pan fyddwch yn mewngofnodi, yma gallwch ddod o hyd 

i raglen y gynhadledd (yn syml, sgroliwch i lawr i’w gweld), trosolwg o “beth sy’n digwydd nawr”, yn 

ogystal â gwybodaeth bwysig arall am y digwyddiad. 

2. Stage - Dyma le y bydd negeseuon byw yn cael eu darlledu i'n mynychwyr. 

3. Sessions - Dyma le y bydd y rhan fwyaf o'n gweithgareddau rhaglenedig yn digwydd, gan gynnwys 

trafodaethau panel a chyflwyniadau. 

4. Networking - Dyma le y cewch gyfle i gysylltu â chyd-gynrychiolwyr. 
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5. Expo - Dyma le y gallwch ddarganfod mwy am ein noddwyr. 

 

Ar ochr dde uchaf y sgrin, fe welwch eich llythrennau cyntaf yn y cylch glas. O'r fan hon, byddwch 

chi'n gallu cyrchu cwymplen gyda'r proffil Edit profile. Yma byddwch yn gallu llanlwytho llun proffil 

yn ogystal â chynnwys dolenni i'ch gwefan a LinkedIn. 

 

 

Ar ochr dde’r brif ffenestr fe welwch nodwedd sgwrsio Hopin, y brif ffordd o gyfathrebu yn ystod y 

digwyddiad. Mae'n werth nodi bod sawl haen o opsiynau sgwrsio. Mae yna sgwrs (Event) y gall pawb 

yn y digwyddiad ei weld yn ogystal â (Direct Messages) rhyngoch chi a chynrychiolwyr eraill. Os 

ydych chi mewn (Session) neu (Expo Booth), bydd gan yr ardaloedd hyn hefyd gyfleuster sgwrsio eu 

hunain yn ychwanegol at (Event) a (Direct Messages). 

 



 
 

 

Ochr yn ochr â Chat mae nodwedd Polls. Gall unrhyw fynychwr greu arolwg barn ar unrhyw adeg, 

gyda'r canlyniadau i'w gweld ar unwaith i bawb sydd wedi ymateb. 



 
 

 

Hefyd wedi'i leoli ochr yn ochr â Chat a Polls mae'r nodwedd People. Yma byddwch yn gallu chwilio 

ac edrych i fyny gynrychiolwyr sy'n mynychu'r digwyddiad, gan ei gwneud hi'n hawdd rhwydweithio 

ac anfon negeseuon uniongyrchol. Trwy lywio'r nodwedd hon byddwch hefyd yn gallu cysylltu â 

chynrychiolwyr trwy LinkedIn a'u gwahodd i alwadau fideo preifat o fewn platfform Hopin. Gwnewch 

yn siŵr eich bod chi'n llenwi'ch proffiliau i wneud y gorau o'r nodwedd hon. 



 
 

 

Mae'r (Stage) yn rhannu sain a fideo gyda'r gynulleidfa. Yma byddwn yn cynnal sgyrsiau byr rhwng 

ein prif sesiynau, byddwch yn derbyn hysbysiadau pryd bynnag y bydd rhywbeth yn dod i'r amlwg yn 

y maes hwn. Fel y gwelwch yn (Chat) ar ochr dde'r sgrin, mae gan y (Stage) ei gyfleuster sgwrsio ei 

hun lle gallwch chi ymgysylltu a rhyngweithio â'r gynulleidfa a'r siaradwyr. Ni fydd unrhyw beth a 

roddir yn y sgwrs hon yn mynd y tu hwnt i'r llwyfan. 

 

 

O dan y tab (Sessions) fe welwch fwyafrif ein cynnwys wedi'i raglennu gan gynnwys trafodaethau 

panel a chyflwyniadau, sgroliwch i lawr i weld pob un ohonynt. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw 

clicio ar sesiwn i ymuno. 



 
 

 

Pan ymunwch â (Session) byddwch yn gallu gweld a chlywed y sain sy'n cael ei rhannu a byddwch yn 

gallu cymryd rhan mewn trafodaethau trwy'r (Session Chat).  

 

 

Yn yr ardal (Networking) byddwch yn gallu cyfarfod a sgwrsio â chyd-gynrychiolwyr. Mae'r nodwedd 

hon yn eich paru ar hap â mynychwr arall gan ddefnyddio'r nodwedd hon ar yr un pryd â chi. Yna 

bydd gennych ychydig funudau i sgwrsio trwy fideo cyn i'r sgwrs ddod i ben. Bydd gennych yr opsiwn 

i ymestyn (Extend) y sgwrs, a fydd yn golygu bod y sgwrs yn parhau os bydd y ddau gyfranogwr yn ei 

ddewis. Y dewis arall fydd (Connect), a thrwy hynny gyfnewid eich manylion cyswllt os bydd y ddau 

ohonoch yn dewis yr opsiwn hwn. Gallwch weld eich cysylltiadau trwy glicio ar eich proffil ar ochr 

dde uchaf y sgrin. Ar ôl i'r sgwrs ddod i ben, yna cewch eich paru ar hap gyda'r cynadleddwr nesaf 

sydd ar gael. Trwy gydol y digwyddiad ni fyddwch yn gallu ail-baru ag unrhyw un rydych chi eisoes 

wedi siarad â nhw yn y nodwedd rwydweithio. 



 
 

 

Yn yr ardal Expo byddwch yn gallu ymweld â stondiau ein holl noddwyr ac arddangoswyr. Ym mhob 

bwth byddwch yn gallu rhyngweithio â'r cynnwys ar gyfer pob sefydliad, sgwrsio â chynrychiolydd a 

hyd yn oed gael mynediad at gynigion unigryw. Cliciwch ar fwth i ryngweithio ag ef. 

 

 

Ar ôl i chi ddewis (Booth), byddwch chi'n gallu archwilio'r holl gynnwys a baratowyd gan yr 

arddangoswr hwnnw. Bydd gan bob Bwth ei nodwedd sgwrsio ei hun yn debyg iawn i'r llwyfan a'r 

sesiynau fel y gallwch ryngweithio gyda'r arddangoswr a mynychwyr eraill sy'n gwylio'r bwth. Ar 

amseroedd trefnedig, bydd arddangoswyr yn cynnal sgyrsiau fideo trwy eu bwth, pan fydd hyn yn 

digwydd bydd gennych yr opsiwn i arsylwi neu ymuno â'r sgwrs trwy'r botwm Share Audio a Video. 

 

 

 



 
 

Guide for Speakers and Exhibitors 
 

 

Os cewch eich gwahodd i siarad ar y llwyfan yna anfonir dolen atoch a fydd yn mynd â chi i'r dudalen 

lanio hon, dyma'r ardal cefn llwyfan (Backstage). Fel y gallwch weld mae botwm mawr glas y mae 

angen ei wasgu er mwyn “Rhannu Sain a Fideo (Share Audio and Video)”, mae gan y (Backstage) ei 

gyfleuster sgwrsio ei hun yn ychwanegol at y sgwrsio (Stage). 

Os disgwylir i chi siarad neu gyflwyno mewn sesiwn, ewch i’r sesiwn fel y byddech chi yn arferol, yna 

gallwch ofyn am rannu'ch sain a'ch fideo trwy fotwm glas ar ochr dde uchaf y ffenestr fideo. Yna 

bydd y safonwr yn caniatáu ichi ymuno â'r sesiwn fel panelwr. Dewch yn gynnar er mwyn osgoi 

unrhyw faterion posib. 

 
Os mai chi yw cymedrolwr (Booth) yn yr Expo bydd yn rhaid i chi doglo ar ac oddi ar sesiwn fyw'r 

bwth. Bydd hyn yn disodli cynnwys eich bwth dros dro gyda sgwrs fideo fyw yn debyg iawn i 



 
 
nodwedd y sesiwn sy'n eich galluogi i siarad â'r mynychwyr. Pan fyddwch chi'n gorffen sesiwn fyw, 

gwnewch yn siŵr eich bod chi'n toglo’n ôl i arddangos cynnwys y bwth. 

 


