Trefi SMART Powys

WIFI Tref Am Ddim
Mae cynnig WIFI Am Ddim gan ddefnyddio system Cisco Meraki yn
beth SMART i’w wneud yn eich tref. Darllen ymlaen...

Beth yw Cisco Meraki?

Mae’n ddatrysiad technegol cynhwysfawr ar gyfer WIFI tref ac yn
cynnig mewnwelediadau ymwelwyr. Byddwn yn archwilio buddion y
WIFI yn y ddogfen hon.
Mae’r system yn cynnwys mannau mynediad WIFI hunangynhwysol sydd wedi’u lleoli mewn mannau
strategol o gwmpas y dref. Mae hefyd yn system reoli ar y we.
Mae’r mannau mynediad yn creu rhwydwaith glyfar yn y dref, sy’n golygu pe bai ymwelydd o fewn pellter
penodol o unrhyw un o’r mannau mynediad, bydd yn gallu defnyddio’r WIFI am ddim. Mae hyn yn cynnig
datrysiad hyblyg i drefi sydd â chysylltedd cyflym cyfyngedig â’r Rhyngrwyd neu adeiladau uchel.

Buddion i Ymwelwyr

Ar ôl cofrestru, mae’r system yn galluogi ymwelwyr i gael mynediad at negeseuon e-bost, cyfryngau
cymdeithasol a defnyddio’r Rhyngrwyd ar eu ffonau clyfar, llechi a gliniaduron heb ddefnyddio data
gwerthfawr ar eu ffonau. Mae hefyd yn rhoi gwybod i ymwelwyr am unrhyw ddigwyddiadau neu gynigion
yn y dref yn ystod eu hymweliad.

Buddion i’r Dref

Mae proses gofrestru syml yn galluogi’r dref i ofyn i ymwelwyr am wybodaeth bersonol wrth lynu at
ofynion GDPR. Gall hyn gynnwys cyfeiriadau e-bost, rhywedd, oed, o ble maent yn dod a pham eu bod yn
ymweld â’r dref. Gall ymwelwyr hefyd gofrestru ar gyfer cylchlythyr y dref.
Ar ôl cofrestru, gall y dref ddefnyddio’r wybodaeth ddemograffig a gyflwynwyd yn wirfoddol i ystyried
newidiadau i'r dref, ei digwyddiadau neu gyfleusterau. Er enghraifft, agor ar ddydd Sul, mwy o fannau
gwefru cerbydau trydan neu amwynderau cyhoeddus gwell. Yn ogystal â hynny, gan ddefnyddio
cyfeiriadau e-bost, mae’n haws anfon cylchlythyrau wedi’u targedu er mwyn hyrwyddo digwyddiadau ar y
gweill a thynnu sylw at gynigion arbennig a gwybodaeth am y dref, a all annog ymwelwyr i ddychwelyd a
chynyddu masnach.

Ble mae’r System ar Gael

Mae Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol a sefydliadau eraill
yn cynnig nifer o gynlluniau cyllido fel bod trefi’n cynnig
mynediad am ddim at WIFI. Er bydd unrhyw brosiect o’r fath
yn gofyn am beth ymdrech ar ran y dref, yn enwedig
Cynghorau Tref a Siambrau Masnach, bydd y buddion
economaidd drwy gysylltu ac ymgysylltu’n well ag ymwelwyr
yn debygol o dalu ar eu canfed.
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