GWEITHDY RHANDDEILIAID SEACAMS
Gwella Mynediad y Sector Ynni Morol at Ddata a
Gwybodaeth SEACAMS
Ionawr 25-26ain 2018
Gyda chefnogaeth:
Ynni Morol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Gosodiadau Ynni Adnewyddadwy Rhaglen y Diwydiant ar y
Cyd Ynni’r Môr,
Catapwlt Ynni Adnewyddadwy ar y Môr

NOD Y GWEITHDY
Nod y gweithdy yw canfod gofynion busnesau ynni
adnewyddadwy a rhanddeiliaid eraill o ran data a
gwybodaeth y gellid eu cyflenwi gan SEACAMS.
Amcanion y gweithdy yw gwneud y canlynol:
1. Pennu gofynion y sector ynni morol a
rhanddeiliaid eraill o ran data a gwybodaeth
SEACAMS,
2. Canfod anghenion penodol ar gyfer cynhyrchion
a gwasanaethau ‘gwerth ychwanegol’ yn tarddu o
SEACAMS a ffynonellau data eraill,
3. Canfod anghenion meddalwedd eraill ar gyfer
dadansoddi data a delweddu y gellid eu datblygu.

PAM CYNNAL Y GWEITHDY?
Gwers glir o SEACAMS 1 oedd fod diwydiannau
morol a oedd yn cydweithio yn canfod problemau o
ran cael mynediad at ddata a gwybodaeth berthnasol
i gefnogi anghenion busnes. Fel rhan o SEACAMS
2, prosiect 3 blynedd £17 M ym Mhrifysgolion ac
Bangor ac Abertawe sy’n cael ei ariannu’n rhannol
gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy
Lywodraeth Cymru, mae gallu newydd o ran rheoli
data a lledaenu gwybodaeth (iMarDIS - System Data
a Gwybodaeth Forol Integredig) yn cael ei ddatblygu.
Rydym yn awyddus i gael mewnbwn i ddyluniad
iMarDIS i sicrhau y gall busnesau a rhanddeiliaid
eraill gael mynediad rhwydd at ddata a gwybodaeth
SEACAMS ochr yn ochr â ffynonellau allweddol eraill.

PWY DDYLAI FOD YN BRESENNOL?
• Busnesau sy’n gweithredu yn y sector amrediad
llanw, ffrwd llanw ac ynni o’r tonnau
• Ymgynghorwyr, cynghorwyr a rheoleiddwyr,
• Ymchwilwyr,
• Defnyddwyr a rheolwyr data morol a
gwybodaeth.

PAM DDYLECH CHI FOD YN BRESENNOL?
I helpu i’w gwneud yn haws cael mynediad at ddata
a gwybodaeth SEACAMS! Er mwyn sicrhau y caiff
iMarDIS ei adeiladu i gwrdd ag anghenion defnyddwyr
mae mewnbwn gan randdeiliaid y diwydiant ynni
morol a rhanddeiliaid eraill megis rheoleiddwyr, cyrff
ymgynghorol a chynllunwyr morol yn hanfodol. Bydd
y mewnbwn hwn yn sail i gynllunio iMarDIS fel ei fod
yn darparu i ddefnyddwyr fynediad amserol at ddata,
gwybodaeth y gellir ei defnyddio a gwasanaethau
eraill.
Ar sail eich mewnbwn chi ein nod yw osgoi dyblygu,
ac adeiladu system sy’n cydweddu â galluoedd
presennol ac yn ystyried y gwersi a ddysgwyd gan y
gymuned o ddefnyddwyr ehangach.
Hefyd, bydd cyfleoedd i chi gydweithio gyda thîm
iMarDIS SEACAMS i ddatblygu cynhyrchion a
gwasanaethau penodol (e.e. dadansoddi data,
delweddu data) yn y dyfodol.

BLE A PHRYD
Dyddiad: Ionawr 25-26ain 2018
Lleoliad: Canolfan Gynhadledd Sarah Jones,
Canolfan Môr Cymru, Prifysgol Bangor,
Porthaethwy,Ynys Môn LL59 5AB

RHAGOR O WYBODAETH AC ENWAU
CYSWLLT
Cofrestrwch drwy wefan iMarDIS
(www.imardis.org/workshop2018). Am ragor o
wybodaeth cyffredinol cysylltwch â Jennifer Roberts
ar y ffôn 01248 383504 neu drwy e-bost
(jennifer.roberts@bangor.ac.uk). Am ragor o
wybodaeth am y gweithdy a sut i ddylanwadu ar
drefniadau'r gweithdy cysylltwch â Dave Mills
(d.mills@bangor.ac.uk) ac am wybodaeth dechnegol
am iMarDIS cysylltwch â Graham Worley
(g.worley@bangor.ac.uk). Mae'r gweithdy a
datblygiad iMarDIS yn cael eu harwain gan grŵp
llywio sy'n cynnwys:
•
•
•
•
•
•

Paul Ellsmore - ORE Catapult
Kate Smith - Cyfoeth Naturiol Cymru
Ian Hutchison - ORJIP Ocean Energy
David Jones - Ynni Morol Cymru
James Ingram - Ymgynghorydd annibynnol
Dave Mills, Colin Jago, Graham Worley, Jon King
- Prifysgol Bangor

