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Crynodeb Gweithredol
Cefndir
Yn 2016, yn dilyn caffael ar raddfa fawr yn yr Undeb Ewropeaidd, llwyddodd
Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) i gwblhau gweithredu
system rheoli llyfrgell (LMS) a rhyngwyneb darganfod, sef rhaglenni Alma a
Primo Ex Libris yn y drefn honno, ar draws 11 o sefydliadau.
Yr 11 o sefydliadau WHELF sy’n gweithredu llwyfan cyffredin yn y cwmwl yw:
•

Prifysgol Aberystwyth

•

Prifysgol Bangor

•

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

•

Prifysgol Caerdydd

•

Llyfrgelloedd Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru

•

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

•

Llyfrgell Genedlaethol Cymru (llyfrgell adnau cyfreithiol Cymru)

•

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

•

Prifysgol Abertawe

•

Prifysgol De Cymru

•

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyn gweithredu cynhyrchion Alma a Primo Ex Libris, roedd y sefydliadau hyn
yn gweithredu chwe system rheoli llyfrgell gwahanol ac amrywiaeth o
ryngwynebau perchnogol a darganfod ffynhonnell agored. Roedd hyn yn
cyfyngu ar y cyfleoedd oedd ar gael i WHELF o ran ei nod o ‘hyrwyddo
cydweithio ar draws y gwasanaethau llyfrgelloedd a gwybodaeth, annog
cyfnewid syniadau, rhoi fforwm ar gyfer cyd-gefnogi, a hwyluso cynlluniau
newydd wrth ddarparu gwasanaethau llyfrgelloedd a gwybodaeth’.
Ategwyd gwaith caffael a gweithredu system rheoli llyfrgell a rhyngwyneb
darganfod cyffredin ar draws y sefydliadau WHELF hyn gan astudiaeth
ddichonoldeb wedi ei chyllido gan Gydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (Jisc)
(Jisc, 2013), a dynnodd sylw at y buddion a ragwelwyd o fynd ar drywydd
caffael, cyflwyno a gweithredu un system rheoli llyfrgell.
Roedd y buddion disgwyliedig hyn yn cynnwys arbedion ariannol yn ogystal â
chyfleoedd i gydweithio ar draws nifer o weithgareddau, o hyfforddiant i
ddarparu gwasanaethau.
Darperir rhagor o wybodaeth am gefndir ymagwedd WHELF, gan gynnwys y
buddion disgwyliedig sy'n sail i achosion busnes sefydliadol, ac i amgylchedd
ehangach y system rheoli llyfrgell, ym Mhenodau 1 a 2.
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Cyflwyniad
Ym mis Mehefin 2016 cyllidodd Jisc werthusiad annibynnol o brosiect System
Rheoli Llyfrgell ar y cyd WHELF er mwyn 'deall a nodi buddion system rheoli
llyfrgell WHELF o fewn fframwaith strwythuredig'. Comisiynwyd Cambridge
Econometrics (CE) i gynnal y prosiect.
Cwblhaodd Cambridge Econometrics yr adroddiad terfynol ym mis Medi 2017,
ar sail amrywiaeth o ddata, gan gynnwys y costau ynghlwm wrth systemau
gwaddol a gwir gostau caffael a gweithredu'r system a ddewiswyd. Ffactor
pellach wrth bennu buddion oedd y costau a ragwelwyd ar gyfer senarios
gwrthffeithiol a fyddai, yn y mwyafrif o achosion, wedi gweld sefydliadau'n
caffael systemau ar wahân ac nid fel rhan o gonsortiwm.
Mae adroddiad CE yn canolbwyntio ar ddata meintiol.
Y dasg gyntaf oedd datblygu a chyflwyno fframwaith ar gyfer deall a nodi
buddion prosiect WHELF. Mae Penodau 3 a 4 ac Atodiadau A-E yn darparu
gwybodaeth bellach am yr ymagwedd a'r fethodoleg a fabwysiadwyd gan CE.
Mae tair astudiaeth achos ategol gan WHELF yn rhoi cipolwg sefydliadol
pellach ar amrywiaeth o fuddion eraill drwy’r broses o gaffael a gweithredu fel
consortiwm.
Roedd yr astudiaethau achos yn seiliedig ar Brifysgol Caerdydd, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Caiff yr astudiaethau achos eu cyhoeddi gan WHELF i gyd-fynd ag adroddiad
Cambridge Econometrics, ac mae rhai uchafbwyntiau wedi eu cynnwys yn y
crynodeb gweithredol hwn.

Uchafbwyntiau adroddiad Cambridge Econometrics
Mae Pennod 5 yn nodi'r buddion meintiol a ddaw drwy ymagwedd consortiwm
WHELF at gaffael a gweithredu system rheoli llyfrgell a rhyngwyneb darganfod
ar y cyd.

Costau is ar
gyfer prynu
System Rheoli
Llyfrgell
Costau is ar
gyfer caffael

Cyflawnodd WHELF gostau cyflenwyr is o tua £76,000 yn 2015/16 a £150,000
yn 2016/17, o'u cymharu â'r costau pwrcasu a amcangyfrifwyd yn y sefyllfa
wrthffeithiol. Wrth symud ymlaen, disgwylir i gostau tanysgrifio craidd barhau i
fod yn is o weithredu fel consortiwm.
Drwy rannu un swyddfa gaffael, cyflawnwyd arbedion costau o tua £55,000
drwy gaffael fel consortiwm, o'u cymharu â'r costau a ragwelwyd yn y sefyllfa
wrthffeithiol.
Yn ogystal, daeth Cambridge Econometrics i'r casgliad bod yr ymagwedd
consortiwm wedi galluogi sefydliadau i gynhyrchu set fwy cynhwysfawr a
chadarn o ofynion, gan ddefnyddio arbenigedd a gwybodaeth ar draws
WHELF.

System ansawdd
uchel i staff a
defnyddwyr

Darparodd y broses gaffael system manyleb uchel ar draws WHELF.
Cafodd sefydliadau llai o faint fudd o weithredu fel rhan o gonsortiwm WHELF,
oherwydd roedd modd iddynt bwrcasu system ansawdd uwch a chael budd o
ymarferoldeb ychwanegol a nodweddion system rheoli llyfrgell mwy pwerus (i
wella cyflenwi gwasanaethau llyfrgell a llif gwaith staff). Mae myfyrwyr sy'n
defnyddio llyfrgell mwy nag un sefydliad yn elwa ar ryngwyneb cyson.
Cambridge Econometrics
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O dan gyd-destunau gwrthffeithiol rhagweledig, ni fyddai rhai o'r sefydliadau
hyn wedi gallu fforddio’r system a ddewiswyd, a byddent wedi parhau â'u
systemau etifeddol.

Rhannu
arbenigedd i
ddatblygu
ymarferoldeb

Roedd sefydliadau'n wynebu costau is ar gyfer datblygiadau pwrpasol yn sgil
gweithredu fel consortiwm.
Er enghraifft, aeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru ati i ddatblygu'n bwrpasol y
rhyngwyneb blaen a chefn cwbl ddwyieithog oedd ar gael i holl aelodau'r
consortiwm, gyda rhagolygon cychwynnol y byddai’r gwaith cyfieithu’n costio
£19,700, gan alluogi staff a defnyddwyr i gyrchu'r system yn Gymraeg a
Saesneg. Roedd sefydliadau eraill oedd yn dymuno defnyddio’r ymarferoldeb
dwyieithog yn gallu arbed ar gostau datblygu lleol cyfatebol.
Yn ogystal, mae sefydliadau wedi elwa drwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd
a hyfforddiant drwy fabwysiadu ymagwedd garfan tuag at weithredu'r system
ar draws WHELF.
Fodd bynnag, cydnabyddir bod gweithredu'r system newydd a llawn
swyddogaethau angen hyfforddiant sylweddol ar draws pob sefydliad, ac yn y
tymor byr, mae’n debyg y byddai costau hyfforddi wedi bod yn uwch gyda
WHELF ar gyfer rhai sefydliadau (yn enwedig y rhai a fyddai wedi parhau
gyda system a etifeddwyd dan y sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig).

Llwyfan
Cyffredin

Mae aelodau WHELF yn cydnabod y potensial ar gyfer cydweithio dwysach ac
ehangach a gaiff ei alluogi drwy weithredu ar draws systemau rheoli
llyfrgelloedd cyffredin, gan gynnwys ymwneud â meysydd ymarferol allweddol
catalogio, dadansoddeg a rhannu adnoddau.
Yn ogystal, ceir cyfleoedd parhaus i rannu hyfforddiant, datblygiadau
gwasanaeth ac i lobïo cyflenwyr ar gyfer gwelliannau swyddogaethol.

Costau rheoli
prosiectau

Mae'r adroddiad yn cydnabod bod gweithredu system newydd wedi creu
costau rheoli prosiect ychwanegol ar lefel leol a chonsortiwm, ond i lawer o
sefydliadau, ceir gostyngiad amlwg ar ôl gweithredu.
Ar lefel leol, roedd y costau yn uwch i rai sefydliadau nag mewn cyd-destunau
gwrthffeithiol a ragwelir, ond yn is yn achos rhai eraill.
Ar lefel consortiwm, roedd y costau ychwanegol ar gyfer rheolwr rhaglen i
gydlynu gweithgarwch ar draws y consortiwm yn cael ei leddfu’n rhannol gan
arian o ffynonellau allanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.

Uchafbwyntiau o Astudiaethau Achos WHELF
Cwblhaodd WHELF astudiaethau achos ar Brifysgol Caerdydd, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwell
Integreiddio
gyda systemau
TG allweddol
eraill

Mae'r system newydd yn cynnig gwell integreiddio gyda systemau TG
sefydliadau eraill. Mae hyn yn galluogi Prifysgol Caerdydd, er enghraifft, i
ddiweddaru data myfyrwyr yn awtomatig i'r gronfa ddata defnyddwyr Alma a
Llyfrgell Genedlaethol Cymru i wella ymarferoldeb mewngofnodi untro i
ddefnyddwyr.

Hyblygrwydd
system ar y we

Mae'r symudiad at system yn y cwmwl wedi sicrhau gwell hyblygrwydd o ran
rhyngwynebau, ac nid yw mynediad at y system yn cael ei gyfyngu i systemau

Cambridge Econometrics

7

Gwerthuso buddion ymagwedd consortiwm at system rheoli llyfrgell WHELF

PC bellach. Yn ogystal, mae Prifysgol Caerdydd wedi adrodd am
uwchraddiadau mwy hylaw i systemau gyda llai o anhwylustod.

Adrodd cyfredol

Rhannu
hyfforddiant ac
arbenigedd
Diwylliant o
gydweithio

Mae darparu pecynnau dadansoddi'n galluogi sefydliadau i fireinio eu llif
gwaith. Er enghraifft, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mae
adroddiadau dadansoddi a dangosfyrddau wedi galluogi staff i olrhain eitemau
coll ac i staff y llyfrgell fonitro gweithgarwch yn fwy cyson.
Roedd y tair astudiaeth achos yn nodi bod rhannu arbenigedd a gwybodaeth
ar draws y consortiwm yn fanteisiol. Roedd yr ymagwedd consortiwm yn
cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer hyfforddi, ac yn caniatáu’r posibilrwydd o
rannu profiadau ac arbenigedd gweithredu.
Mae'r holl sefydliadau'n cydnabod y rhwydweithiau a'r cysylltiadau cynyddol a
grëir drwy gyfranogi mewn prosiect proffil uchel a'r buddion a ddaw yn sgil hyn
o ran darparu gwasanaethau. Mae dysgu gwersi gan gonsortia eraill wedi bod
yn arbennig o fuddiol.

Argymhellion ar gyfer y dyfodol
Daw'r adroddiad i'r casgliad, ym Mhennod 6, gydag argymhellion ar gyfer
gwerthusiadau yn y dyfodol.
Yma, mae Cambridge Econometrics yn cydnabod mai buddion ariannol
ymagwedd consortiwm WHELF fu prif ffocws yr adroddiad cyfredol, ac nad yw
canlyniadau anariannol, fel darparu gwasanaethau mwy effeithlon a mwy
gweladwy a mynediad gwell at gasgliadau, wedi cael eu harchwilio'n llawn.
Mae hyn hefyd yn adlewyrchu amseriad y prosiect, a gychwynnwyd cyn i bob
sefydliad fynd yn fyw gyda'r system newydd.
Mae Cambridge Econometrics yn argymell bod WHELF yn cytuno ar set o
ddangosyddion safonol ac yn casglu data ar gyfer y metrigau hyn, yn enwedig
y rhai sy’n ymwneud â sicrhau'r llif gwaith gorau posibl (er enghraifft,
gweithgareddau catalogio ac ychwanegiadau at y stoc), costau a buddion sy'n
gysylltiedig â datblygiadau pwrpasol, ac effaith ymagwedd consortiwm mewn
amgylchedd yn y cwmwl.
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1

Cyflwyniad
Cefndir y prosiect

Cydweithio
mewn
llyfrgelloedd

Mae llyfrgelloedd prifysgolion, llyfrgelloedd ymchwil a llyfrgelloedd cyhoeddus
yn gynyddol yn mabwysiadu ymagwedd gydweithredol at reoli llyfrgelloedd a
systemau rheoli llyfrgelloedd. Nodwyd bod cydweithio yn y maes hwn yn
ddewis a allai sicrhau buddion sylweddol i sefydliadau, gyda llawer o
enghreifftiau o gonsortia mawr yn Ewrop a'r Unol Daleithiau, fel LIBISnet a’r
Orbis Cascade Alliance, yn darparu gwasanaethau ar y cyd drwy system
rheoli llyfrgell gyffredin.
Mae cydweithio ar weithgareddau penodol yn llyfrgelloedd y Deyrnas Unedig
yn gyffredin, ond bu cydweithio ar systemau rheoli llyfrgelloedd yn y Deyrnas
Unedig yn fwy cyfyngedig ac ar raddfa lai o faint. Yn 2013, asesodd Showers
ac Enright (2013) y dirwedd systemau llyfrgelloedd, a sefydlu lefel uchel o
‘ddiddordeb a chyfranogiad mewn defnyddio gwasanaethau ar y cyd at
ddibenion gweithredol’ (t. 4), gan adleisio’r awydd am ragor o gydweithio. Un
enghraifft ddiweddar o gydweithio ar system rheoli llyfrgell yn y Deyrnas
Unedig yw’r cytundeb fframwaith a weithredwyd gan Gydffederasiwn
Llyfrgelloedd Prifysgolion ac Ymchwil yr Alban (SCURL), a sefydlodd restr o
gyflenwyr systemau rheoli llyfrgelloedd a ffafrir drwy broses gaffael ar y cyd.
Roedd hynny’n addas ar gyfer anghenion pwrpasol eu haelodau 1.
Mae partneriaethau eraill yn bodoli rhwng llyfrgelloedd o fewn y parth
llyfrgelloedd addysg uwch ac ymchwil. Dyma rai enghreifftiau:
•

archwilio cyfleoedd i gydweithio ar reoli casgliadau rhwng Coleg y Brenin,
Llundain a llyfrgelloedd Tŷ’r Senedd ym Mhrifysgol Llundain 2;

•

Llyfrgell y Neuadd Ymarfer ar y cyd rhwng Prifysgol Greenwich, Prifysgol
Caint ac Eglwys Crist Caergaint;

•

y cydweithio rhwng llyfrgelloedd adnau cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig ac
Iwerddon drwy gatalogio cydweithredol, archifo ar y we a nodi a chasglu
deunydd adneuo cyfreithiol, yn rhai mewn print ac fel arall; ac

•

ystorfa traethodau ar y cyd wedi ei datblygu rhwng Llyfrgelloedd y Rhosyn
Gwyn (sef llyfrgelloedd prifysgolion Leeds, Sheffield a Chaerefrog).

Mae gweithredu yn yr holl achosion hyn yn amrywio ac yn addas i’r pwrpas, yn
dibynnu ar ddiben ac amcanion penodol pob menter.

Newidiadau yn y
dirwedd rheoli
llyfrgelloedd

Ochr yn ochr ag awydd cynyddol i gydweithio, mae gofynion staff y Llyfrgell a
defnyddwyr yn newid yr hyn y mae sefydliadau yn dymuno ei gael gan eu
systemau llyfrgelloedd. Cyfeiriodd Showers ac Enright at ‘fwrlwm’ newydd yn
nhirwedd systemau rheoli llyfrgelloedd a oedd yn nodi newid mewn diwylliant
mewn cymhariaeth â hanner degawd yn gynharach yn yr un parth (t.4). Mae
Adroddiad Systemau Llyfrgelloedd 2016 (Breeding, 2016) yn rhoi rhyw arwydd
o'r tueddiadau pwysig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn yr Unol Daleithiau.
Nododd yr adroddiad gyflymiad yn nghyfradd y llyfrgelloedd academaidd sy’n
1

Tra archwiliodd menter SCURL fuddion posibl rhannu, ni ddatblygwyd unrhyw blatfform ar y cyd nac

unrhyw drefniant ar gyfer rannu gwasanaeth neu ddata.
2

Ceir rhagor o fanylion am y cynllun yn https://kclshlccm.wordpress.com/2012/07/23/aims/.
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mabwysiadu llwyfannau llawn ar y we gyda system gwmwl. Yn ogystal,
nododd yr adroddiad bod strategaethau datblygu cymunedol yn cael eu
hystyried fel ffynhonnell arall o ddatblygiadau mawr yn y sector, wrth i rai
sefydliadau ddewis systemau ffynhonnell agored.

WHELF yn
mabwysiadu
system rheoli
llyfrgell newydd
fel consortiwm

Gyda hyn yn y cefndir, paratôdd CyMAL (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau
a Llyfrgelloedd erbyn hyn) astudiaeth ymchwil, cwmpasu a manyleb ar
ddichonoldeb rhannu System Rheoli Llyfrgell, gan ganolbwyntio ar ‘raddfa,
amserlen a chostau manwl’ (t.1, CyMAL; 2012). Darparodd ddisgrifiad manwl
o'r achos busnes a'r sail resymegol dros ‘system rheoli llyfrgell ar y cyd" (t.7,
ibid.).
Yn dilyn hynny, archwiliodd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru
(WHELF), gyda chymorth ariannol gan Jisc, ddichonoldeb ac addasrwydd
ymagwedd consortiwm at brynu system rheoli llyfrgell ar gyfer y genhedlaeth
nesaf rhwng ei aelodau3 yn yr un flwyddyn. Cyhoeddwyd adroddiad
dichonoldeb (Jisc a WHELF, 2013), yn amlinellu asesiad yr awduron o nifer o
ddewisiadau ar gyfer diweddaru systemau rheoli llyfrgelloedd yr aelodau.
Barnwyd mai fformat "consortiwm gyda llywodraethu" oedd y dewis mwyaf
addas. Mae'r fformat hwn yn cynnwys ‘sefydlu consortia ffurfiol ar gyfer prynu
a rheoli parhaus o system rheoli llyfrgell’ (t.26, ibid.), a gallai llwyfan ar y cyd
ag achosion sefydliadol amrywio, wedi eu teilwra i anghenion penodol y
sefydliad. Cynhaliwyd proses gaffael i ddewis darparwr a ffafrir. Cyflwynodd y
cyflenwr hwn system rheoli llyfrgell yn y cefndir, yn ogystal â’r tu blaen (y
rhyngwyneb darganfod) ar gyfer WHELF.
Ym mis Mehefin 2015, fel rhan o'r garfan gyntaf, aeth Prifysgol Abertawe yn
fyw gyda’r system rheoli llyfrgell ar y cyd. Dilynodd gweddill carfan un (Llyfrgell
Genedlaethol Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol De Cymru) yn fuan
wedi hynny. Aeth y saith sefydliad arall yn fyw mewn dwy garfan.
Gweithredodd y garfan olaf y system rheoli llyfrgell ym mis Awst 2016.

Diben yr astudiaeth hon
Yn y cyd-destun hwn, comisiynwyd Cambridge Econometrics gan Jisc ym mis
Mehefin 2016 i ddeall a nodi buddion system rheoli llyfrgell WHELF o fewn
fframwaith strwythuredig, a nodi’r ffordd orau o fesur buddion ac effeithiau
system rheoli llyfrgell WHELF.

Yr ymagwedd at
yr astudiaeth

Cynhaliwyd yr ymchwil drwy gyfuniad o ymchwil desg, digwyddiadau
rhanddeiliaid, gweithdai, casglu data sylfaenol a dadansoddiadau meintiol. Fel
rhan o'r prosiect, cynhaliodd Cambridge Econometrics (CE) ddau weithdy yng
Nghymru i ddilysu ei ganfyddiadau a datblygu templed data ar gyfer casglu
data sylfaenol. Ceir manylion am y gweithdai hyn yn Atodiad C ac Atodiad D.
Casglodd CE ddata sylfaenol drwy ddatblygu templed data, yr oedd
sefydliadau yn ei lenwi gyda data a’r sefyllfa wrthffeithiol a fodelwyd.
Defnyddiwyd y canfyddiadau hyn i lywio dadansoddiadau o raddfa'r arbedion
cost a amcangyfrifir hyd yn hyn (gellir gweld canlyniadau hyn ym Mhennod 5).
3

Yn fwy penodol, y sefydliadau sy'n rhan o'r rhaglen system rheoli llyfrgell ar y cyd yw: Prifysgol

Aberystwyth; Prifysgol Bangor; Prifysgol Metropolitan Caerdydd; Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys
Llyfrgelloedd GIG Cymru; Prifysgol Glyndŵr Wrecsam; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Coleg Brenhinol
Cerdd a Drama Cymru; Prifysgol Abertawe; Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
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Dilyswyd y data a'n canfyddiadau gydag adolygwyr cymheiriaid o SCONUL,
Jisc a Grŵp Llywio WHELF, ac fe’u hatgyfnerthwyd drwy ragor o
ddigwyddiadau rhanddeiliaid yn ystod pob cam o'r prosiect. Mae'r adroddiad
terfynol hwn yn crynhoi prif ganfyddiadau’r astudiaeth.

Strwythur yr adroddiad
Mae Pennod 2 yr adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau'r adolygiad o
lenyddiaeth ar fuddion system rheoli llyfrgell WHELF. Mae Pennod 3 yn
cyflwyno a disgrifio cysyniad y map rhesymeg, ac yn cymhwyso’r ymagwedd
map rhesymeg i system rheoli llyfrgell WHELF. Mae Pennod 4 yn cyflwyno
fframwaith addas ar gyfer mesur graddfa'r effeithiau a’r dyluniad mwyaf
ymarferol yng nghyd-destun WHELF. Mae Pennod 5 yn crynhoi’r
dadansoddiadau meintiol a gynhaliwyd gan CE gan ddefnyddio’r fframwaith,
sy'n canolbwyntio ar arbedion costau i sefydliadau hyd yn hyn. Mae Pennod 6
yn darparu canllawiau ychwanegol a'r camau nesaf ar unwaith ar gyfer
dadansoddiadau yn y dyfodol. Mae Pennod 7 yn cynnig rhai sylwadau i gloi.
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2

Gwaith presennol ar fuddion
Cyflwyniad

WHELF y penderfyniad ar y cyd i fudo i system rheoli llyfrgell cenhedlaeth
nesaf, a mabwysiadu ymagwedd consortiwm penodol a ddewisodd WHELF,
yn rhannol oherwydd disgwyliadau y byddai'r trefniadau hyn yn arwain at
fuddion ychwanegol ar gyfer pob sefydliad sy'n cymryd rhan. Mae’r
llenyddiaeth sydd ar gael yn rhoi rhyw syniad o'r mathau o effeithiau
cadarnhaol disgwyliedig sy'n debygol o ddigwydd o ganlyniad i’r drefn hon.
Mae'r bennod hon yn edrych ar y mathau o fuddion sydd wedi eu crybwyll yn y
llenyddiaeth ac yn rhoi disgrifiad ansoddol o'r buddion disgwyliedig penodol yn
y dyfodol i achos WHELF. Yna, mae elfennau nad ydynt yn fuddion (ar ffurf
costau ychwanegol) yn cael eu harchwilio’n gryno hefyd.

Buddion cydweithredu a mabwysiadu system cenhedlaeth
nesaf
Un sail resymegol dros ddatblygu system rheoli llyfrgell consortiwm yw’r
buddion a fyddai’n dod drwy fenter o'r fath i ddefnyddwyr rheng flaen, staff
sefydliadol a sefydliadau yn fwy cyffredinol. Mae llenyddiaeth ar fuddion yn
canolbwyntio'n bennaf ar fuddion disgwyliedig gweithredu'r system rheoli
llyfrgell ar y cyd yn y dyfodol. Gellir rhannu'r rhain yn ddau brif gategori yn fras:
•

y rhai sy'n deillio o brynu a gweithredu system rheoli llyfrgell cenhedlaeth
nesaf; a'r

•

rhai sy'n deillio o weithredu ar lefel consortiwm.

Mae erthygl gan Owen a Dalling (2016) yn darparu 'rhestr hir' ddangosol o
amrywiaeth eang o fuddion posibl ar gyfer yr Aelodau. Yn yr erthygl, maent yn
adrodd am fuddiannau sy'n deillio o weithredu'r system rheoli llyfrgell
cenhedlaeth nesaf, fel:
•

nodweddion newydd, fel y rhyngwyneb dwyieithog cefndirol;

•

llai o achosion o'r system yn torri;

•

arbedion costau gweithredu;

•

arbed costau caledwedd; a

•

llif gwaith gwell.

Maent hefyd yn nodi buddion gweithredu ar lefel consortiwm, fel:
•

gostwng y gofynion staff ar gyfer y broses gaffael;

•

chwiliad sengl ar draws casgliadau'r llyfrgelloedd;

•

disgowntiau cyflenwyr; a

•

galluogi cydweithio pellach.

(tudalennau 15-6, Owen a Dalling; 2016).
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Darparodd y
trefniant
consortiwm yn yr
Alban lawer o
fuddion posibl

Mewn erthygl gan Jisc et. al. (2013) ystyriwyd buddion system rheoli llyfrgell ar
y cyd yn yr Alban. Nodwyd amrywiaeth eang o fuddion allweddol i
ddefnyddwyr rheng flaen, gan gynnwys gwella profiadau defnyddwyr yn sgil
rhagor o amlygrwydd i gasgliadau'r Alban, a'r gallu i system ffynhonnell agored
roi mwy o hyblygrwydd a dewis oherwydd graddfa'r arbenigedd a'r cymorth
sydd ar gael sy'n deillio o hynny (t.1). Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi
buddion allweddol o ran cynnwys, gan gynnwys arbedion ar danysgrifiadau a
phrynu e-gynnwys, rhagor o e-gynnwys ar gael ar gyfer yr holl ddefnyddwyr
rheng flaen, a symleiddio rheoli cynnwys yn well (t.1). Yn olaf, roedd buddion y
system yn cynnwys proses gaffael ar y cyd a oedd yn darparu rhagor o bŵer
bargeinio a rhannu arbenigedd a gwybodaeth staff (t.2). Roedd yr erthygl yn
archwilio buddion posibl system rheoli llyfrgell ar y cyd, gyda rhai ohonynt yn
cyd-fynd â buddion disgwyliedig prosiect WHELF.

Mae arbedion
cost yn un o
fuddion pwysig
trefn consortiwm
yn y cwmwl

Roedd un adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar (van der Graaf, 2016) yn
darparu asesiad manwl o gostau perchnogaeth systemau cwmwl aml-denant
amrywiol. Roedd yr awduron yn cymharu'r costau hyn â system rheoli llyfrgell
confensiynol un achos a system gatalogio ar y cyd gonfensiynol. Ymhlith ei
chanfyddiadau niferus, daeth yr astudiaeth i'r casgliad y gallai symud i system
gwmwl aml-denant olygu na fyddai costau rheoli technegol a gweithredol yn
gostwng, ond y gellid sicrhau effeithlonrwydd llif gwaith, wedi eu galluogi'n
rhannol gan newid mewn polisi a rheoli llif gwaith.
Yn benodol, yn un maes lle gellid gwneud enillion pwysig fyddai'r maes Rheoli
Adnoddau Electronig. Dangosodd yr astudiaethau achos y gellid cyflawni
arbedion effeithlonrwydd drwy integreiddio rheoli gwybodaeth i un system, ac
y gellid gwneud gwelliannau o ran pa mor hawdd yw hi i ddod o hyd i
becynnau e-lyfrau ac e-gyfnodolion.
Fodd bynnag, gall costau parod gynyddu os bydd sefydliadau'n prynu
nodweddion ychwanegol o ganlyniad i symud i system yn y cwmwl (fel offeryn
darganfod ar y we).

Gall effaith
gwasanaethau
darganfod
amrywio, ac
mae'n anodd eu
mesur yn feintiol

Mewn maes cysylltiedig, canfu Spezi et al. (2013), bod heterogenedd
sylweddol yn effeithiau gwasanaethau darganfod adnoddau (RDS) ar
ddefnydd ar draws nifer o fetrigau. Fe wnaethant gyfuno astudiaethau achos â
dadansoddiadau o adroddiadau defnydd cyn ac ar ôl cyflwyno gwasanaethau
darganfod adnoddau i archwilio effeithiau posibl, gan nodi unrhyw newid
mewn tueddiadau.
Yn gyffredinol, canfuwyd mai effaith gyfyngedig yr oedd gwasanaethau
darganfod adnoddau yn ei chael ar y defnydd o e-gyfnodolion, cynnydd yn y
defnydd o e-lyfrau, a thystiolaeth amhendant ynghylch yr effaith ar gronfeydd
data (t. 54). Yn hollbwysig, fodd bynnag, roedd yr awduron yn cydnabod bod
nifer o ffactorau cymysglyd posibl, gan gynnwys pwysigrwydd ystyriaethau
cyd-destunol o fewn y sefydliadau hyn a allai hefyd fod wedi effeithio ar
ddefnydd.

Buddion disgwyliedig a buddion a wireddwyd yn sgil
gweithredu system rheoli llyfrgell WHELF
Wrth weithredu'r WHELF, nodwyd buddion a buddion posibl ar draws pob cam
o'r prosiect, o'r cyfnod cyn caffael a'r cyfnod caffael, i'r cyfnod prynu a
gweithredu'r feddalwedd. Mae buddion penodol yn amrywio o enillion sy'n
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gysylltiedig ag arbedion maint, fel cael gostyngiadau ar bris meddalwedd a
rhannu costau trwyddedu, datblygu, seilwaith a staffio; i wella gwasanaethau
defnyddwyr, fel y cyfle i greu 'maes chwarae teg' i bob sefydliad o ran darparu
swyddogaethau craidd cyffredin (t.12, Jisc a WHELF; 2013). Mae dewis
consortiwm gyda llywodraethu hefyd yn galluogi cyfleoedd i rannu
gwasanaethau ar draws y sefydliadau yn y dyfodol (t.27, ibid.).

Tystiolaeth o'r
buddion a
wireddwyd

O gofio mai dim ond mis Awst 2016 oedd hi pan weithredodd y garfan olaf o
aelodau system rheoli llyfrgell WHELF, gellir dweud bod y fenter yn dal ar ei
chamau cychwynnol. Gan hynny, mae tystiolaeth o'r buddion a wireddwyd yn
gyfyngedig, ac yn tueddu i ddod o gamau cyn caffael, caffael a phrynu'r
broses. Un o'r buddion amlwg a wireddwyd yn sgil gweithredu'r dewis
'consortiwm gyda llywodraethu' yw'r arbedion o ran costau caffael. Drwy
weithredu fel consortiwm, llwyddodd sefydliadau unigol i gyfuno adnoddau
staff. Arweiniodd Prifysgol Caerdydd y broses gaffael ar gyfer y consortiwm,
ac amcangyfrifir bod y costau caffael ar gyfer y system rheoli llyfrgell ar y cyd
yn gyfanswm o £25,000 yn 2014-15 (tud.15, Owen a Dalling; 2016). Gan
ddefnyddio'r fethodoleg hon, roedd eraill aelodau WHELF yn amcangyfrif y
byddai pob un yn gweld arbedion o'r maint hwn drwy beidio â gorfod gwario ar
gostau caffael cyfatebol.

Datblygwyd
manylebau gwell
drwy weithredu
fel consortiwm

Nododd oedd rhanddeiliaid yn y gweithdy bod aelodau yn gallu datblygu
manyleb gwell o gofynion drwy rannu ac adolygu ar draws y consortiwm. Un
enghraifft o hyn yw datblygu manylebau Rheoli Adnoddau Electronig; roedd
modd i Brifysgol Bangor ymgorffori ei dealltwriaeth o'r parth i gynghori yn y
cyfnod cyn caffael.

Roedd
gweithredu fel
consortiwm yn
cynyddu pŵer
bargeinio ar y
cyd sefydliadau

Mae budd arall a wireddwyd yn ymwneud â disgownt cyflenwr. Drwy
weithredu fel consortiwm, cynigiwyd disgownt uwch i aelodau WHELF ar
nwyddau a gwasanaethau cyflenwyr (nodwyd hyn yn benodol fel disgwyliad yn
ystod y broses gaffael yn y tendr). Roedd y cyflenwyr nwyddau a
gwasanaethau y cynigiwyd prisiau is ar eu cyfer yn cynnwys trwyddedau
meddalwedd; gwarant, cynnal a chadw a chymorth; gwasanaethau
gweithredu; gwasanaethau hyfforddi; a chostau cysylltiedig eraill (fel
cyfluniadau ychwanegol ac archwilio trwyddedau) (Prifysgol Bangor, 2014).
Mae rhai buddion a fynegwyd mewn termau ansoddol wedi cael eu gwireddu'n
barod hefyd. Cyfeiria Owen a Dalling (2016) at ddarparu system gefndirol
ddwyieithog, nodwedd ychwanegol a gynigir i sefydliadau o ganlyniad i gaffael
fel consortiwm.

Amcangyfrifon
meintiol o'r
buddion yn y
dyfodol

Tu hwnt i fuddion a wireddwyd, roedd rhai sefydliadau hefyd yn amcangyfrif
arbedion costau ariannol yn y dyfodol. Awgrymodd Prifysgol Caerdydd
arbediad o tua £270,000 dros gyfnod o saith mlynedd, drwy fudo i system
rheoli llyfrgell ar y cyd newydd o gymharu hynny â sefyllfa ddamcaniaethol lle'r
oedd y sefydliad yn parhau gyda'r hen system, ac yn arbed amser staff sy'n
cyfateb i 30% o radd 7 cyfwerth ag amser llawn y flwyddyn (t.13, Owen a
Stanley; 2014). O'r arbedion disgwyliedig o £270,000 dros y cyfnod o saith
mlynedd, roedd disgwyl i tua £40,000 fod yn arbedion cost caledwedd yn y
pedair blynedd gyntaf o'i defnydd (t.15 Owen a Dalling; 2016). Yn yr un modd,
roedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn amcangyfrif arbedion posibl o
£15,585 yn y flwyddyn gyntaf ar ôl gweithredu (tud.9, Cáceres-Soto a
Thomas; 2014).
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Roedd rhai
sefydliadau'n
amcangyfrif y
byddai cyflwyno
system rheoli
llyfrgell newydd
yn arwain at
gostau ariannol
ychwanegol

Fodd bynnag, mae'n werth nodi bod rhai sefydliadau yn rhagweld cynnydd yng
nghyfanswm y costau ariannol o gymharu hynny â pharhau i ddefnyddio eu
meddalwedd system rheoli llyfrgell presennol. Y tu hwnt i gost gweithredu
cychwynnol sylweddol (na fyddai wedi bod yn angenrheidiol drwy ddefnyddio
meddalwedd system rheoli llyfrgell a etifeddwyd), amcangyfrifodd Prifysgol
Bangor y byddai system rheoli llyfrgell enghraifft sengl o fewn consortiwm yn
costio £27,613 yn rhagor yn flynyddol (t.7, Prifysgol Bangor; 2014). Mae'n
werth nodi, fodd bynnag, mai prif sail resymegol penderfyniad y Brifysgol i
ddewis yr ymagwedd consortiwm oedd y gwelliannau disgwyliedig o ran
ansawdd y system. Yn fwyaf nodedig, amlygodd Prifysgol Bangor y
ddarpariaeth o system ddarganfod well ar gyfer defnyddwyr rheng flaen, ac
integreiddio gwell gyda gwasanaethau presennol. Mae hyn yn amlygu
goruchafiaeth ansawdd gwasanaeth fel sbardun allweddol sy'n sail i symud i
system newydd.

Sylwadau i gloi
Anfanteision ar
sail y dystiolaeth
bresennol ar
fuddion

Mae gwaith blaenorol yn darparu arwyddion rhagarweiniol o'r mathau o
fuddion disgwyliedig o weithredu system rheoli llyfrgell newydd gyda
threfniadau consortiwm, ond prin yw'r dystiolaeth empirig. Mae'r rhan fwyaf o'r
dystiolaeth ar y buddion a nodwyd yn dal i fod yn ansoddol ar y cyfan. Lle bu
tystiolaeth feintiol, mae diffyg data manwl, a'r cwestiwn o briodoli achosiaeth,
yn gwneud y gwaith gwerthuso'n llawer mwy anodd. Ar yr un pryd, mae
system rheoli llyfrgell WHELF yn dal yn ei chyfnodau cynnar, ac felly cyfyngir
tystiolaeth ar wireddu buddion ar hyn o bryd i fuddion neu gostau a fesurwyd
hyd yn hyn.
Yng ngoleuni hyn, mae ymagwedd mwy strwythuredig o fesur ac asesu
buddion yn ddefnyddiol. Fel man cychwyn ar gyfer mesur a dadansoddi
buddion, datblygwyd map rhesymeg er mwyn deall, trefnu a modelu’r broses o
weithredu system rheoli llyfrgell o fewn WHELF. Cyflwynir y map rhesymeg yn
fanylach yn y bennod nesaf.
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3

Yr ymagwedd map rhesymeg
Cyflwyniad

Yn unol â’r Llyfr Magenta (Trysorlys ei Mawrhydi; 2011), a chanllawiau ar
werthuso effaith (yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS), 2011),
mabwysiadwyd ymagwedd "map rhesymeg" fel man cychwyn i nodi, esbonio a
threfnu dealltwriaeth ddamcaniaethol o weithredu’r system rheoli llyfrgell drwy
WHELF. Gall y map rhesymeg ddarparu ‘dulliau cyson a systematig i ddylunio
gwerthuso, coladu a dadansoddi tystiolaeth bresennol a data newydd a
grëwyd, ac i gynhyrchu a dehongli'r canlyniadau" (t.53, Trysorlys ei Mawrhydi;
2011). O edrych ar bethau o safbwynt arall, mae’r map rhesymeg yn cynnig
fframwaith sefydliadol a systematig ar gyfer nodi a mesur canlyniadau
ymagwedd WHELF. Mae Atodiad A yn darparu esboniad mwy manwl o'r
ymagwedd, yn ogystal â’r broses o’i gymhwyso i brosiect WHELF.

Yr ymagwedd map rhesymeg
Cyflwynir diagram cysyniadol y rhesymeg map yn Ffigur 3.1.
Ffigur 3.1: Strwythur y map rhesymeg
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Ffynhonnell: Cambridge Econometrics.

Cymhwyso i
brosiect WHELF

Gall yr ymagwedd a gymhwysir i brosiect system rheoli llyfrgell WHELF
ddarparu strwythur damcaniaethol i drefnu a deall gwahanol gydrannau’r
fenter. Mae’r map rhesymeg yn berthnasol i lefel y consortiwm, ac, o ystyried
dibenion y prosiect, mae’n canolbwyntio'n bennaf ar ganlyniadau canolraddol
ac effeithiau. Mae elfennau penodol i sefydliadau sy'n ymwneud â
mabwysiadu system rheoli llyfrgell WHELF hefyd wedi eu cofnodi, ond yn llai
manwl.
Mapio strwythur y map rhesymeg i brosiect WHELF:
•

Mae’r cyd-destun yn nodi’r amgylchedd lle mae’r system rheoli llyfrgell ar
waith.

•

Mae’r mewnbynnau yn cwmpasu’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni
system rheoli llyfrgell WHELF.

•

Mae'r gweithgareddau yn disgrifio sut caiff y mewnbynnau eu trosi i
allbynnau.

•

Allbynnau system rheoli llyfrgell WHELF, yn fwyaf sylfaenol, yw darparu
system rheoli llyfrgell newydd ar gyfer y sefydliadau.

•

Mae’r canlyniadau canolraddol yn nodi canlyniadau tymor byr a thymor
canolig disgwyliedig ac enillion yn sgil gweithredu system rheoli llyfrgell
WHELF.
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•

Yn olaf, mae'r effeithiau yn nodi nodau ac amcanion ehangach system
rheoli llyfrgell WHELF yn y tymor hir.

Gellir dod o hyd i gynrychiolaeth arfaethedig CE o system rheoli llyfrgell
WHELF yn Ffigur 3.2 a Ffigur 3.3. Dylid pwysleisio, fodd bynnag, bod y map
rhesymeg yn cynrychioli canlyniadau ac effeithiau damcaniaethol y prosiect;
gall rhain gynnwys buddion a wireddwyd, sy’n ddisgwyliedig, ac sy’n bosibl yn
y dyfodol.
Mae'r llythrennau yn Ffigur 3.3 yn dynodi cysylltiadau rhwng gwahanol
elfennau o'r map rhesymeg. Gellir ystyried y cysylltiadau fel y dulliau mwyaf
tebygol y bydd system rheoli llyfrgell WHELF yn cynhyrchu canlyniadau ac
effeithiau.
Er enghraifft, os oes proses gaffael ar y cyd (allbwn), yna mae'n debygol o
arwain at wasanaeth o ansawdd uwch ar gyfer defnyddwyr rheng flaen
(canlyniadau canolraddol), gan fod y sefydliadau yn gallu cael system sydd â
rhagor o nodweddion am gost is. Os darperir gwasanaeth o ansawdd uwch i
ddefnyddwyr uniongyrchol, yna byddai disgwyl i fodlonrwydd defnyddwyr
gynyddu yn y pen draw (effaith).
Mae canlyniadau
disgwyliedig y
prosiect yn cael
eu categoreiddio
i ganlyniadau ac
effeithiau
canolraddol

Mae’r map rhesymeg yn grwpio buddion disgwyliedig prosiect system rheoli
llyfrgell WHELF i ganlyniadau ac effeithiau (damcaniaethol) canolraddol. Mae
canlyniadau canolraddol yn cael eu dosbarthu i gategorïau eang, ac yn:
•

Canlyniadau ariannol/ariannol. Gallai gweithredu fel consortiwm
ddarparu cwmpas ar gyfer arbed costau mewn meysydd fel caffael a
datblygu’r gwasanaeth llyfrgell.

•

Gwasanaeth o ansawdd uwch drwy fabwysiadu cenhedlaeth nesaf o
System Rheoli Llyfrgell Roedd sefydliadau’n cydnabod bod systemau a
etifeddwyd yn annigonol. Roedd mudo i system rheoli llyfrgell cenhedlaeth
nesaf yn cynnig dewisiadau newydd i sefydliadau, gan gynnwys
posibiliadau rheoli casgliadau’n well a gwell darpariaeth o wasanaethau
llyfrgell ar gyfer y defnyddwyr.

•

Canlyniadau buddiol ar lefel sefydliadol, oherwydd cyfranogiad
mewn consortiwm. Fe wnaeth y penderfyniad i fabwysiadu ymagwedd
consortiwm alluogi rhai sefydliadau, a fyddai fel arall wedi mudo i system
rheoli llyfrgell lai pwerus, i brynu system rheoli llyfrgell lawer mwy pwerus
gyda mwy o swyddogaethau. Mae hyn yn wir yn enwedig yn achos
sefydliadau llai o faint, y byddai wedi bod yn anymarferol iddynt
fabwysiadu system gefndirol mor bwerus a rhyngwyneb blaen o'r fath pe
baent wedi uwchraddio ar wahân.

•

Cyfuno gwybodaeth am adnoddau llyfrgell a’u defnydd. Gall yr
ymagwedd consortiwm gynnig rhagor o gyfleoedd i gydweithio, fel yn
newisiadau darganfod adnoddau llyfrgell a’u defnydd.

•

Rhagor o wybodaeth, a gwybodaeth o ansawdd gwell ar gael. Gall y
system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf ddarparu dulliau rheoli
gwybodaeth gwell am ddefnydd a chasgliadau, a allai o bosibl wella’r
modd y darperir gwasanaethau drwy fodloni gofynion defnyddwyr y
Llyfrgell yn well.
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•

Rhagor o gydgysylltu drwy rannu gwybodaeth. Gall yr ymagwedd
consortiwm hwyluso rhannu gwybodaeth yn well a meithrin cyfleoedd i
gydweithredu ymhellach.

Gallai’r canlyniadau canolraddol hyn, o dan yr amodau cywir, ddarparu
amrywiaeth o effeithiau sy'n cyd-fynd ag amcanion strategol ehangach
sefydliadau. Amlygwyd rhai o'r amcanion hyn yn yr achosion busnes ar gyfer
prosiect WHELF. Yn benodol, drwy gymhwyso'r ymagwedd consortiwm
WHELF, yr effeithiau a allai godi yn ddamcaniaethol yw:
•

rheolaeth well dros lif gwaith i staff cefndirol; a

•

gwella’r darpariaethau gwasanaethau a’r dewisiadau darganfod i
ddefnyddwyr rheng flaen.
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Ffigur 3.2: Map rhesymeg ar gyfer gosod un system rheoli llyfrgell WHELF (rhan A)

Context

Inputs

• Institutions recognise the potential for efficiency
savings from using next generation LMS software

Hardware (increased bandwidth requirements)

• New features available in next generation LMS
systems offer opportunities to improve library
services

Infrastructure costs and maintenance costs

• Existing LMS systems used by institutions are
considered inadequate

Consortiumlevel activities

Outputs
Governance and management team
Pre-procurement

Software (systems)

Procurement
Purchase

Consortium governance staff

• There is a current lack of integration between
printed collections and electronic resource

Programme manager

• There is an appetite for increased collaboration
and risk within WHELF; there has also been a
record/culture of successful collaboration within the
consortium

Management board

• Precedence: there has been a history of shared
LMS systems before across groups of libraries/
HEIs, and so WHELF are building on work
previously done in other countries/institutions

Activities

Post-operational

Implementation

Institution-level
activities

Operational

Steering group

Post-operational
Tranche implementation

Funding, implementation and maintenance support (Jisc)
User feedback

Staff training

Operational and procurement staff handling:

Process and implementation refinements

• The Welsh government is keen for more
collaboration opportunities among Welsh HEIs

Project manager tasks
Pre-procurement tasks
Procurement tasks

• Shrinking university budgets

Implementation tasks
Operational tasks including:
Library administration
IT support
External legal advice

Ffynhonnell: Cambridge Econometrics.
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Ffigur 3.3: Map rhesymeg ar gyfer gosod un system rheoli llyfrgell WHELF (rhan B)
Activities

Outputs

Intermediate outcomes

Shared procurement process

A

Consortium-developed workflows, expertise and training procedures

B

A, H, Monetary/financial outcomes
G, B Reduced procurement costs (in terms of time/staffing requirements and effort)

Impacts
ε, η

Savings from purchasing new LMS as a consortium

α

Improved front-end experience (leading to higher student/academic/other users'
satisfaction)

β

Improved back-end experience/workflows leading to higher staff satisfaction, and
more staff time to devote to other projects

γ

Enhanced institutional reputation leading to more student applications and bolstering
success of Welsh universities

δ

Enhanced libraries' reputation leading to increased usage of libraries and boosting
cultural presence

ε

Financial savings in LMS domain

η
θ

Increase collaboration within Welsh universities

λ

Open collections up for wider (public) usage, boosting reputation of institutions and
public knowledge

Reduced hardware costs through operating a cloud hosted system
System covering functions:
Core LMS (circulation, cataloguing, serials management, patron management,
acquisition, management information and inter library loan functions)

C

Resource Discovery (incl. e.g. search across multiple resource formats)

D

Shared costs of customisation and bespoke development.

Open URL and Knowledge Base (for easy navigation to & desktop delivery of full text E
electronic resources)
Consolidated search (searching across multiple data sources at once)

Improved workflow generating improved efficiency, e.g. in management of e-resources (decreasing time spent by library staff on LMS
administration)

F

A, B, Higher quality service from use of next generation LMS
O Improved integration between printed collections and electronic resources
Reduced duplication of library management information

Electronic Resource Management (assists in managing electronic subscriptions and G
information held by library)

A next generation LMS can be integrated more effectively with other key university business systems
Flexibility of web-based system

Joint analytics

New skill requirements of LMS staff

H

β, α,
ε

Provide useful evidence of cross university LMS systems facilitating future
implementations of shared LMS systems

Fewer system outages from using a more resilient cloud-hosted system
With the features:

Open up collections for access

Single installation based on cloud system
Bilingual interface
System able to be configured on a consortial basis

I
J
K

System to be integrated to the greatest degree possible with minimal switching
between differing product interfaces for key workflows

L

And potential development of:
Consortial configuration e.g. analytics through network zone
Top level 'bolt-on' software
Collaboration apps

A, B Outcomes beneficial at an institutional level, because of participation in a consortium
Smaller institutions can potentially expand their services

ε, η

Better quality for a given/better price
Reduce the risk of implementation overruns; reduction in mistakes of implementation

M
N
O

M Pooling of database of library resources and use
Improved potential for discovery
Improved visibility to all resources
Potential ability to search across collections in Wales from single point of entry.

α, γ,
λ

Required and recommended reading materials available faster.
F, C Higher volume of and better quality information available
Improved business intelligence:

α, γ,
δ, ε

Up-to-date reporting on usage of collections and e-resources.
Improved metrics for centralised resource management
Shared management information and real-time analytics leading to improved service delivery
Better collection development and management on a national level
A, C, Greater coordination through sharing information
F, B, More detailed/better quality specification of the requirements
J, H
Shared training and development of staff

λ, γ,
η

Options for additional features as part of consortial arrangements from increased buying power
Increased influence in developments within the field
Sharing of expertise and potential for sharing knowledge
Sharing of best practice in management of library resources across consortium partners
Potential for reciprocal arrangements for borrowing and licence management
Improved prestige/status - as shop window for collections of interest

Ffynhonnell: Cambridge Econometrics.
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Sylwadau i gloi
Roedd yr adran hon yn rhoi disgrifiad o'r ymagwedd map rhesymeg a oedd yn
gymwys i achos WHELF ar lefel consortiwm. Mae'r fframwaith drefniadol yn
ddefnyddiol ar gyfer strwythuro dull i gysyniadu a dadansoddi prosiect
WHELF. Bwriedir iddo ddarparu crynodeb byr ond llawn gwybodaeth mewn
ffordd safonol a dylai fod yn berthnasol i bob sefydliad. Gall hefyd hwyluso
categoreiddio amrywiaeth o fuddion yn seiliedig ar y canlyniadau a’r effeithiau
a ddisgwylir.
Mewn amser, ac fesul sefydliad, mae’n bosibl y gall y map rhesymeg newid,
oherwydd datblygiadau ychwanegol a allai ddigwydd yn y dyfodol, neu
oherwydd penderfyniadau penodol a wnaed gan sefydliadau unigol. Drwy
egluro gwahanol gydrannau'r map rhesymeg mewn modd cyffredinol, y
gobaith yw y bydd WHELF yn gallu parhau i ddatblygu’r map rhesymeg ar
gyfer gwerthusiadau yn y dyfodol.
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4

Fframwaith i werthuso buddion system
rheoli llyfrgell WHELF
Cyflwyniad

Mae'r ymagwedd map rhesymeg yn galluogi rhoi trefn damcaniaethol ar
fuddion disgwyliedig system rheoli llyfrgell WHELF. I fwrw ymlaen o hyn, mae
angen datblygu fframwaith sy'n hwyluso asesu i ba raddau y gwireddwyd y
buddion disgwyliedig, yn ogystal â maint y buddion hyn.
Er bod rhywfaint o hyblygrwydd o ran pa fframweithiau y gellir eu dewis i
asesu buddion, gall gofynion pob un o'r fframweithiau hyn amrywio'n fawr.
Ymhlith y ffactorau i’w hystyried a allai ddylanwadu ar y dewis o fframwaith,
mae:
•

y cwestiynau gwerthuso mae’r astudiaeth yn ceisio eu hateb;

•

cymhlethdod y model rhesymeg;

•

perthnasedd a dibynadwyedd y data presennol (neu argaeledd adnoddau i
gasglu data ychwanegol);

•

mesuradwyedd canlyniadau; ac

•

argaeledd amser ac adnoddau 4.

Ystyrir y ffactorau hyn yng nghyd-destun system rheoli llyfrgell WHELF ac i
raddau mae wedi llywio’r ymagwedd a argymhellwyd yn yr astudiaeth hon.

Trosolwg o’r
adran

Nod y bennod hon yw cyflwyno fframwaith y gall sefydliadau a’r consortiwm ei
mabwysiadu i werthuso graddfa buddion system rheoli llyfrgell WHELF yn awr
ac yn y dyfodol yn feintiol (pan fydd darlun mwy cyflawn o'r amrywiaeth lawn o
fuddion ar gael). Mae’r ymagwedd a argymhellir - y fframwaith asesu effaith yn gyson â’r ymagwedd a ddisgrifir yn HMT (2003) a BIS (2011), er enghraifft.
O fewn y fframwaith asesu effaith, gellir cael dyluniadau gwahanol, gyda phob
un yn addas ar gyfer gwahanol gyd-destunau yn ôl nodweddion y polisi, y
driniaeth neu'r rhaglen sy’n cael ei dadansoddi. Gan ddibynnu ar y cyddestun, gall technegau gwahanol fod yn bosibl, ac mae’n bosibl dod i
gasgliadau gwahanol. At hynny, o ystyried amcanion gwerthuso penodol,
mae'n bosibl bod rhai dyluniadau yn gryfach nag eraill.
Yn gyntaf, rydym yn adolygu pa ymagweddau sydd wedi cael eu mabwysiadu
yn y maes. Yna rydym yn disgrifio’r dyluniad mwyaf cadarn i esbonio’n
gysyniadol beth mae mabwysiadu’r fframwaith asesu effaith yn ei gyflawni.
Yna rydym yn asesu'r dyluniad mwyaf ymarferol posibl ym mharth system
rheoli llyfrgell WHELF, yn ogystal â chryfderau a gwendidau sy'n gysylltiedig
â’r dyluniad hwn.
Ceir rhagor o fanylion am y dadansoddiadau a gynhaliwyd, yn ogystal ag
esboniadau mwy manwl o'r ymagwedd, yn Atodiad B.

4

Addaswyd o The Magenta Book (t. 47, Trysorlys ei Mawrhydi; 2011).
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Ymagweddau presennol
Yn seiliedig ar y llenyddiaeth a adolygwyd, ni fu llawer o astudiaethau sy'n
anelu at werthuso systematig neu gasglu tystiolaeth o raddfa buddion
gweithredu system rheoli llyfrgell drwy ymagwedd gydweithredol.
Mabwysiadwyd rhai ymagweddau amgen mewn meysydd cysylltiedig, ond
ystyrir bod yr ymagweddau hyn yn anaddas ar gyfer asesu prosiect WHELF.
Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymagweddau hyn yn Atodiad B.
Mae un papur a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn rhoi syniad o'r ymagweddau a
gymerwyd i ystyried buddion arbedion cost.

Cymariaethau
astudiaethau
achos

Mewn papur diweddar gan van der Graaf (2016), archwiliwyd y cwestiwn:
‘beth yw cyfanswm cost perchenogaeth o system gwmwl mewn cymhariaeth â
system rheoli llyfrgell gonfensiynol?" (t.6). Roedd yr astudiaeth yn cymharu
costau systemau rheoli llyfrgelloedd ar draws 14 o sefydliadau (ac roedd rhai
wedi mudo i systemau cwmwl).
Dewiswyd yr astudiaethau achos gyda golwg yn bennaf ar: gymharu
llyfrgelloedd sy'n defnyddio system gwmwl a llyfrgelloedd sy'n defnyddio
system rheoli llyfrgell annibynnol; a chymharu llyfrgelloedd sy'n defnyddio
systemau catalogio ar y cyd a llyfrgelloedd sy'n defnyddio systemau cwmwl
aml-denant.
Drwy ddadgyfuno costau gwahanol y llyfrgell (eu rhannu'n gost caledwedd a
meddalwedd a rheoli technegol; costau gweithredol; effeithlonrwydd y llifau
gwaith; a chostau hirdymor5), ac edrych ar bob un o'r cydrannau hyn yn fanwl,
nododd yr awduron beth oedd goblygiadau posibl mudo i system gatalogio ar
y cyd o ran cost, a beth allai goblygiadau symud i system gwmwl fod o bosibl
o ran cost6. Drwy gasglu tystiolaeth am amrywiaeth eang o brofiadau ar draws
gwahanol lyfrgelloedd, datblygodd awduron yr astudiaeth ddealltwriaeth
gyffredinol o'r mecanweithiau y gellid eu defnyddio i gyflawni buddion.

Modelau lefel
uchel

Mae offeryn a ddatblygwyd ar gyfer y maes addysg uwch yn edrych ar lefel
mwy cyffredinol ar y costau a'r buddion posibl sy'n gysylltiedig â rhannu
gwasanaethau ar draws amrywiaeth o feysydd o fewn sefydliadau, gan
gwmpasu amrywiaeth o fuddion ansoddol a meintiol. Mae adnodd
rhyngweithiol Gwireddu Buddion Addysg Uwch (HERBi) (Falmouth Exeter
Plus a HEFCE; 2016) yn darparu dull i ddadansoddi cydweithredu ar draws
amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau llyfrgell a TGCh.
Yna defnyddir fframwaith ar gyfer y gwasanaethau hyn er mwyn helpu
defnyddwyr i ddadansoddi costau a buddion posibl. Mae tystiolaeth feintiol a
nodwyd yn y fframwaith hwn yn cynnwys arbedion effeithlonrwydd ac arbedion
maint.

5

Ceir rhagor o fanylion am y diffiniadau o'r elfennau gwahanol hyn yn van der Graaf (tudalennau 8-9, 2016).

6

Disgrifir rhai o gasgliadau'r astudiaeth hon ym Mhennod 2.
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Gwerthuso effaith: dyluniadau gwir arbrofol a lled-arbrofol
dilys
Mae
gwerthusiadau
effaith yn
archwilio'r
graddau y bu i'r
polisi achosi'r
canlyniadau a
welwyd

Yn ôl BIS, gellir diffinio "gwerthusiad" fel dadansoddiad ôl-weithredol prosiect,
rhaglen, neu bolisi i asesu pa mor llwyddiannus neu fel arall y bu, a pha wersi
y gellir eu dysgu ar gyfer y dyfodol" (t.6, 2011). Mae gwerthusiad o effaith yn
fath penodol, sy'n ymchwilio i ba raddau y gwelwyd canlyniadau y gellir eu
priodoli i'r prosiect, y rhaglen neu i bolisi. Yng nghyd-destun system rheoli
llyfrgell WHELF, gymaint ag y bo'n bosibl, dylai gwerthusiad o effaith ganfod i
ba raddau y gellir priodoli'r canlyniadau i gyflwyno system rheoli llyfrgell
WHELF. Y prif gwestiwn/cwestiynau gwerthuso o ddiddordeb yw i ba raddau y
gwireddwyd/y gwireddir y buddion disgwyliedig a nodwyd.

Y dyluniad
arbrofol
delfrydol

Y dyluniad sy'n hwyluso gwerthuso effaith gref yw'r dyluniad gwir arbrofol, sy'n
debyg yn gysyniadol i arbrawf gwyddonol lle

Yn absenoldeb y
dyluniad arbrofol,
gall
ymagweddau
lled-arbrofol
briodoli
achosiaeth o hyd

•

dyrennir triniaeth ar hap; a

•

lle ceir monitro digonol o ganlyniadau cyn ac ar ôl triniaeth ar gyfer y
grwpiau a gânt eu trin a'r grwpiau na chânt eu trin.

Mae dyluniadau eraill, llai cadarn, sy'n ceisio priodoli achosiaeth, ar gael. Mae
llawer o'r rhain yn cael eu galw'n ddyluniadau lled-arbrofol, sy'n dibynnu ar
ddata gwirioneddol sy'n crynhoi llawer o nodweddion dyluniad gwir arbrofol, yn
amodol ar rai rhagdybiaethau sy'n symleiddio pethau. Mae hon yn ymagwedd
a gaiff ei mabwysiadu mewn astudiaethau economaidd a gwerthusiadau fel
arfer.

Ymagwedd a argymhellir ar gyfer gwerthusiadau
Fodd bynnag, yng nghyd-destun prosiect WHELF, mae'n anodd mabwysiadu
ymagwedd mor gadarn â'r rhai a amlygwyd yn Adran 4.3. Ymhlith y ffactorau
cyfyngol yn y cyd-destun hwn:
•

mae adnabod grŵp rheoli addas yn hynod o anodd;

•

gall y mecanweithiau mabwysiadu ymagwedd consortiwm sy'n peri
effeithiau fod yn amodol ar nifer o ffactorau canolraddol; ac

•

mae ymdrechion i gasglu data wedi bod yn gyfyngedig hyd yn hyn.

Ceir trafodaeth fwy manwl o'r cyfyngiadau hyn yn Atodiad B.

Argymhellir y
dyluniad
gwerthuso
"rhagfynegi /
gwirioneddol"

Yng ngoleuni'r cyfyngiadau hyn, mae'r ymagwedd gwerthuso effaith a
argymhellir gan CE yn debyg i'r dyluniad "rhagfynegi / gwirioneddol" (t.19,
Campbell a Harper; 2012). Yn gryno, mae'r dyluniad "rhagfynegi /
gwirioneddol" yn dibynnu ar ddatblygu'r canlyniadau a rhagfynegir er mwyn eu
cymharu â'r canlyniadau gwirioneddol. Gellir ystyried y canlyniadau rhagfynegi
fel amcangyfrifon gorau o beth fyddai wedi digwydd yn absenoldeb "polisi"; yn
yr achos hwn, y "polisi" yw'r ymagwedd gydweithredu.
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Mae'r sefyllfa wrthffeithiol a ragfynegir yn creu canlyniad damcaniaethol o beth
fyddai wedi digwydd yn absenoldeb system rheoli llyfrgell WHELF.
Mae gwaith
mireinio pellach
yn angenrheidiol
o ystyried
nodweddion
penodol prosiect
WHELF

Fodd bynnag, mae anawsterau cyd-destunol ac ymarferol yn gysylltiedig â
mabwysiadu'r dyluniad "rhagfynegi / gwirioneddol" ar gyfer y prosiect hwn, ac
felly mae cwmpas y gwerthusiad yn cael ei fireinio ymhellach:
•

Canolbwyntir ar ganlyniadau canolraddol.

•

Dylid ceisio ynysu'r canlyniadau canolraddol pwysicaf ar draws y rhestr hir
o ddeilliannau disgwyliedig i ganolbwyntio ar lai o amcanion gwerthuso.

•

Dylai gwerthusiadau anelu at gadw at gonfensiynau cyfrifo safonol ac
ymdrechion monitro data presennol i sicrhau dilysrwydd mewnol ac allanol
y canlyniadau.

Gellir dod o hyd i eglurhad manylach o'r sail resymegol ar gyfer y gwelliannau
yn Atodiad B.

Cryfderau a gwendidau sy'n gysylltiedig â’r ymagwedd
Mae'n bwysig cydnabod manteision ac anfanteision mabwysiadu'r dyluniad
"rhagfynegi / gwirioneddol". Dylai unrhyw werthusiad dilynol yn seiliedig ar
dechneg hon gydnabod y rhybuddion a'r rhagdybiaethau, yn ogystal â'r hyn y
mae'r dyluniad yn bwriadu ei gyflawni. Mae'r manteision yn cynnwys:
•

Mae'r cynllun yn canolbwyntio'n bennaf ar sefydliadau WHELF

•

Mae'r dyluniad yn ymestyn y tu hwnt i edrych ar ganlyniadau "cyn ac ar ôl"
cynllun system rheoli llyfrgell WHELF.

•

Mae’r ymagwedd yn gysylltiedig ag ymdrechion monitro syml

•

Mae’n gysyniadol syml (ac yn hawdd) ei weithredu

Mae gwendidau sy'n gysylltiedig â’r ymagwedd yn cynnwys:
•

Mae’r dyluniad a argymhellir yn ‘wannach/yn fwy peryglus’ o'i gymharu â’r
rhai a amlinellir yn adran 4.3 (t.17, Campbell a Harper; 2012).

•

Mae gofynion data yn parhau i fod yn sylweddol ar hyn o bryd, ac felly y
bydd pethau yn y dyfodol.

•

Mae dulliau meintiol yn cofnodi canlyniadau penodol y prosiect yn unig.

Gall astudiaethau achos helpu i fynd i'r afael â rhai o'r gwendidau sy'n
gysylltiedig â’r ymagwedd hon.

Sylwadau i gloi
Dengys y llenyddiaeth a adolygwyd bod ymagweddau meintiol at werthuso
effaith yn y parth yn gymharol annatblygedig. Ymddengys bod astudiaethau
sy'n bodoli'n barod yn defnyddio astudiaethau achos fel y prif offeryn ar gyfer
asesu effaith.
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"Safon aur" technegau gwerthuso yw'r dyluniad arbrofol (BIS, 2011), lle mae
grwpiau rheoli wedi eu trin a'u dewis ar hap yn cael eu monitro i asesu a yw'r
canlyniadau a welwyd yn y grŵp a driniwyd yn cael eu hachosi gan y
driniaeth. Ym maes ymchwil economaidd, mae gwerthusiadau yn aml yn
defnyddio ymagweddau lled-arbrofol, sy'n dibynnu ar sefyllfaoedd sy'
dynwared nodweddion dyluniad arbrofol gymaint ag y bo modd.
Yng nghais WHELF, mae nifer o anawsterau yn cyfyngu ar y graddau y gellir
mabwysiadu cynlluniau o'r fath. O ganlyniad, argymhellir ymagwedd fwy
ymarferol ond llai cadarn y dyluniad 'darogan / gwirionedd'. Y tu hwnt i'r
fframwaith cysyniadol, disgwylir gwelliannau ychwanegol o ran yr ymagwedd
gwerthuso i hwyluso asesiadau effaith yn y dyfodol.
I ddangos y defnydd o'r ymagwedd a argymhellir, ac i fesur agwedd ar
ganlyniadau disgwyliedig prosiect WHELF hyd yma, mae'r bennod nesaf yn
canolbwyntio ar asesiad o'r arbedion costau yr amcangyfrifir eu bod wedi codi
drwy gymryd rhan yn y prosiect hwn hyd yma.
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5

Costau mabwysiadu ymagwedd WHELF
Cyflwyniad

Mae’r fframwaith a’r dyluniad gwerthuso a ddatblygwyd dros benodau 3 a 4 yn
rhoi disgrifiad o'r mathau o fuddion a ddisgwylir gan brosiect system rheoli
llyfrgell WHELF. Byddai cyfran o’r buddion disgwyliedig hyn ar ffurf arbedion
cost, sydd wedi deillio o ffactorau fel cynigion costio mwy deniadol gan
gyflenwyr, ac arbedion effeithlonrwydd drwy rannu gwybodaeth ac
arbenigedd. Mae'r adran hon yn yr adroddiad yn asesu i ba raddau mae'r
arbedion cost hyn wedi cael eu gwireddu, ac yn darparu amcangyfrifon o faint
a gwerth unrhyw arbedion o ran cost hyd yma7. Yn gyffredinol, mae ein
dadansoddiadau yn dangos bod costau tanysgrifio ar gyfer gwasanaethau yn
sylweddol is drwy weithredu fel consortiwm, o gymharu hynny â'r sefyllfa
wrthffeithiol a ragwelir.

Casglu data
sylfaenol i asesu
effaith ariannol

Mae'r dadansoddiad yn y bennod hon yn gyson â'r ymagwedd a argymhellir a
ddisgrifir yn y penodau blaenorol. Casglwyd data sylfaenol gan sefydliadau, yn
seiliedig ar fetrigau a ddatblygwyd i gasglu data ariannol ar y prosesau
gwahanol ym mhrosiect system rheoli llyfrgell WHELF a systemau etifeddol
blaenorol y sefydliadau. Amlinellir rhagor o fanylion am yr ymagwedd casglu
data, yn ogystal â’r dulliau, y diffiniadau, y rhagdybiaethau a’r cyfrifiadau a
ddefnyddiwyd i amcangyfrif a safoni'r data, yn Atodiad E.
Mae adran 5.2 yn fframio'r ymagwedd a argymhellwyd yng nghyd-destun y
costau ariannol dydd yn y bennod hon. Mae adran 5.3 yn darparu gwybodaeth
gryno ynghylch beth fyddai sefydliadau wedi ceisio ei wneud yn absenoldeb y
prosiect system rheoli llyfrgell WHELF. Mae'r adran 5.4 yn darparu rhywfaint o
wybodaeth gryno ynghylch cwmpas prosiect system rheoli llyfrgell WHELF.
Mae adrannau 5.5-5.8 yn darparu dadansoddiad o'r costau amcangyfrifedig
hyd yma ym mhrosiect system rheoli llyfrgell WHELF, gan gynnwys asesiad
o'r graddau y profodd sefydliadau gostau is mewn cymhariaeth â'u cyddestunau gwrthffeithiol disgwyliedig. Mae adran 5.9 yn cynnig sylwadau i gloi.

Cymhwyso'r ymagwedd i 'arbedion' cost a wireddwyd
Y cwmpas yw
asesu costau
ariannol, dros y
cyfnod rhwng
2011 a 2017

Mae'r fframwaith a ddisgrifir yn y penodau blaenorol (ac yr ymhelaethir arno
ymhellach yn Atodiad A ac Atodiad B) yn cael ei ddefnyddio i asesu'r graddau
y mae sefydliadau yn wynebu costau is o dan achos system rheoli llyfrgell
WHELF mewn cymhariaeth â'u hachos gwrthffeithiol disgwyliedig (drwy
gymharu costau gwirioneddol dan system rheoli llyfrgell WHELF ag
amcangyfrifon gorau sefydliadau o beth fyddai eu costau wedi bod pe na
baent wedi bwrw ymlaen â system rheoli llyfrgell WHELF). Y cyfnod dan
ystyriaeth yw 2011-17; o 2011 ymlaen, roedd rhai sefydliadau'n rhagweld y

7

Aeth y sefydliad diwethaf yn fyw gyda'r system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf ym mis Awst 2016, ac felly

mae rhai canlyniadau'n annhebygol o gael eu gwireddu eto.
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byddai'r sefyllfa wrthffeithiol wedi bod yn wahanol yn absenoldeb WHELF, gan
y byddent wedi uwchraddio eu system ar linell amser gynharach.

Cymhwyso'r
ymagwedd yn
ymarferol

Ffigur 5.18 helpu i esbonio cymhwyso'r ymagwedd a'r dadansoddiad a wnaed.
Casglwyd data ar gostau gan sefydliadau ar y canlyniadau a welwyd (wedi ei
gynrychioli yn y llinell (las) solet yn y graff). Yn ogystal, gofynnwyd i
sefydliadau ddarparu rhagfynegiad gorau o'r achos gwrthffeithiol (wedi ei
gynrychioli yn y llinell (las) doredig yn y graff). Gan hynny, mae'r pellter
meintiol rhwng y llinellau (a gynrychiolir gan y saeth byrrach) yn rhoi
amcangyfrif o'r effaith.
Dylid pwysleisio nad yw'r ymagwedd a fabwysiadwyd yn yr achos hwn yn
mesur "arbedion cost" neu "effaith" system rheoli llyfrgell WHELF yn fanwl
gywir. Mae'r termau hyn yn awgrymu lefel o achosiaeth na ellir ei chanfod
drwy fesur y gwahaniaethau rhwng y canlyniadau rhagfynegedig a
gwirioneddol prosiect system rheoli llyfrgell WHELF. Er bod amser ac ymdrech
helaeth wedi ei neilltuo i sicrhau sefyllfa wrthffeithiol mor agos â phosibl at
beth fyddai wedi digwydd fel arall, serch hynny, mae'n ymagwedd wannach,
ac mae diffyg cadernid o'i gymharu â dyluniadau eraill, llymach (nad ydynt yn
ymarferol yn yr achos hwn).

8

Atgynhyrchir y graff hwn o Atodiad B, lle caiff ei ddefnyddio i esbonio'r ymagwedd wrthffeithiol.
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Serch hynny, er mwyn bod yn gryno a rhwyddineb dibenion cyfathrebu, cyfeirir
at y gwahaniaeth rhwng y data a ragwelir a'r canlyniadau gwirioneddol ar
adegau fel yr "amcangyfrif o arbedion costau" ar gyfer gweddill y bennod.
Ffigur 5.1: Ystyried goblygiadau datblygiadau gwrthffeithiol

Ffynhonnell: Cambridge Econometrics.

Beth fyddai’r sefydliadau wedi ei wneud yn absenoldeb
WHELF?
Wrth asesu deilliannau ar gyfer sefydliadau sy'n dewis yr ymagwedd
"consortiwm gyda llywodraethu", mae'n angenrheidiol ystyried beth a
ragwelodd sefydliadau y byddent wedi ei wneud fel arall (y sefyllfa
wrthffeithiol). Caiff y canlyniadau a welwyd o dan yr ymagwedd "consortiwm
gyda llywodraethu" eu cymharu â'r canlyniadau a ddisgwylir o dan y sefyllfa
wrthffeithiol. O blith yr un ar ddeg o sefydliadau sy'n cymryd rhan yn y
prosiect9, nododd saith sefydliad yn y sefyllfa wrthffeithiol ei bod yn debygol y
byddent wedi caffael system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf fel sefydliadau
unigol.

9

Er bod un aelod ar ddeg yn y consortiwm yn gweithredu'r system cenhedlaeth nesaf, roedd y data a

ddarparwyd yn cynnwys deg sefydliad; nid yw'r data ar gyfer llyfrgelloedd y GIG yn gynhwysfawr, a byddai
rhai o'u hallbynnau wedi cael eu llyncu gan data a ddarparwyd gan Brifysgol Caerdydd. Ar sail ar
ystyriaethau hyn, cafodd data ar gyfer llyfrgelloedd y GIG ei hepgor o'r dadansoddiad yn y bennod hon.
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Byddai un
sefydliad yn
waeth ei fyd o
dan y dewisiadau
gwrthffeithiol a
nodwyd

Nododd un sefydliad, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, fod y sefyllfa
wrthffeithiol yn fwy ansicr. Mae'n debyg y buasai eu sefyllfa wrthffeithiol yn un
o ddau ddewis: naill ai cydweithio â sefydliad arall, neu brynu system rheoli
llyfrgell llawer llai pwerus yn annibynnol. Yr hyn oedd yn amlwg, fodd bynnag,
yw bod y trefniant consortiwm wedi yn cynnig manteision sylweddol dros y
ddau ddewis gwrthffeithiol ymarferol.
•

Pe bai'r Coleg Cerdd a Drama wedi cydweithio â sefydliad arall, byddai llai
o gwmpas iddynt addasu'r system rheoli llyfrgell. Mae hyn oherwydd y
byddai'r Coleg Cerdd a Drama wedi gweithio mewn partneriaeth gyda
phartner mwy o faint yn ôl pob tebyg, a'i bod yn debygol y byddai wedi
gorfod mabwysiadu'r hyn a brynwyd gan y partner mwy o faint. Yn ogystal,
byddai sefydliad cydweithio wedi wynebu costau ychwanegol i integreiddio
cofnodion y Coleg Cerdd a Drama yn eu system.

•

Pe bai'r Coleg Cerdd a Drama wedi caffael system rheoli llyfrgell yn
annibynnol, byddai wedi bod yn anymarferol buddsoddi mewn system
rheoli llyfrgell mor rymus â'r un sydd ganddynt yn awr. Er y gall hyn fod
wedi arwain at gostau is (ariannol) wrth symud ymlaen, byddai hyn wedi
arwain at system rheoli llyfrgell â llai o ymarferoldeb. Mae'n annhebygol y
byddai'r system rheoli llyfrgell â llai o ymarferoldeb wedi cynnwys
gwytnwch system yn y gwmwl, nac wedi cynnwys ymarferoldeb darganfod
cyfatebol, sydd ill dau yn ar gael yn achos WHELF.

Yn achos y Coleg Cerdd a Drama, gan hynny, roedd gweithredu fel
consortiwm yn fodd o alluogi posibilrwydd nodweddion ychwanegol a
hyblygrwydd ychwanegol na fyddai wedi bod yn bosibl fel arall, hyd yn oed os
na ellir nodi un achos gwrthffeithiol.
Byddai
sefydliadau a
fyddai wedi
parhau â'u
systemau a
etifeddwyd fel
arall yn y sefyllfa
wrthffeithiol a
ragwelir wedi
uwchraddio eu
systemau yn
unol ag amserlen
wahanol

Dywedodd y tri sefydliad sy'n weddill ei bod yn debygol y byddent wedi
uwchraddio eu systemau yn gynharach, yn absenoldeb prosiect system rheoli
llyfrgell WHELF. Yn achos dau o'r sefydliadau hyn (Bangor a Glyndŵr
Wrecsam), yn absenoldeb system rheoli llyfrgell WHELF, byddent wedi
uwchraddio yn 2011/2012, fel menter ar y cyd. Byddai'r fenter hon ar y cyd
wedi arwain at uwchraddio eu system rheoli llyfrgell flaenorol, a fyddai wedi
parhau i gael ei chynnal yn lleol. Yn yr achos hwn, mae'n debyg y byddai cyddestunau gwrthffeithiol a ragwelir y ddau sefydliad wedi arwain at leihau
costau caffael, gan na fyddent o reidrwydd wedi gorfod mynd allan i dendro.
Ni fyddai llif gwaith presennol wedi gorfod newid llawer, chwaith, a fyddai wedi
gostwng costau pontio ar gyfer eu staff.
Byddai'r trydydd sefydliad yn y categori hwn – Prifysgol De Cymru – hefyd
wedi gorfod symud i un system rheoli llyfrgell, o ganlyniad i uno rhwng
Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd yn 2013/14. Roedd y
posibilrwydd o symud i system newydd fel rhan o WHELF wedi golygu bod
Prifysgol De Cymru wedi oedi cyn symud.

Cwmpas yr ymagwedd consortiwm
Arweiniodd yr ymagwedd consortiwm at brynu system rheoli llyfrgell
cenhedlaeth nesaf at brosiect mawr yn cwmpasu rhychwant eang o
gasgliadau a chofnodion llyfrgell. Gyda'i gilydd, roedd adnoddau gwybodaeth
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Llyfrgell o fewn y consortiwm yn cynnwys dros 11.8 miliwn o lyfrau wedi eu
catalogio'n gorfforol, dros 2.5 miliwn o e-lyfrau, a thros 250,000 o deitlau
cyfresol yn 2015/16. Amcangyfrifwyd bod staff llyfrgell cyfwerth â llawn amser
ar draws y sefydliadau hyn yn cyrraedd cyfanswm o 727 ar draws y
consortiwm yn 2015/16. Ffigur 5.2 crynodeb o ddosbarthiad adnoddau
gwybodaeth ar draws y sefydliadau sy'n cymryd rhan.
Ffigur 5.2: Maint casgliadau ar draws y consortiwm

Nodiadau:
Ffynhonnell:

* Daw data Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 2016/17.
Dadansoddiadau Cambridge Econometrics, yn seiliedig ar ddata WHELF.

Ar un pen y sbectrwm, mae sefydliadau mawr fel Llyfrgell Genedlaethol Cymru
a Phrifysgol Caerdydd, sy'n gartref i bron i 6.7 miliwn a thros 1.2 miliwn o
lyfrau wedi eu catalogio yn y drefn honno. Y sefydliadau sydd â'r casgliad
mwyaf o e-lyfrau yw Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, gyda bron i
900,000 ac ychydig dros 700,000 o e-lyfrau yn 2015/16 yn y drefn honno. Ar
ben arall y sbectrwm, mae sefydliadau fel y Coleg Cerdd a Drama a Phrifysgol
Glyndŵr Wrecsam yn gartref i tua 208,000 o lyfrau wedi eu catalogio gyda'i
gilydd, ac ychydig yn llai na 2,000 o e-lyfrau.
Mae'r amrywiaeth ym maint sefydliadau yn gefndir pwysig wrth asesu a mesur
y mathau o fuddion a wireddwyd hyd yn hyn. Roedd modd i sefydliadau llai o
faint yn benodol elwa ar weithredu fel rhan o endid llawer mwy, drwy arbedion
cost disgwyliedig a rhai a wireddwyd yn y dyfodol drwy enillion effeithlonrwydd
a datblygiadau ar y cyd. Yn ogystal, gall sefydliadau llai o faint elwa ar
ymarferoldeb a nodweddion ychwanegol system rheoli llyfrgell mwy pwerus, a
allai wella darparu gwasanaethau llyfrgell a llif gwaith ar gyfer staff.
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Effeithiau'r cam caffael
Nodwyd mai effeithiau caffael fel consortiwm oedd:
•

galluogi'r posibilrwydd o ddatblygu manylebau a gofynion gwell, drwy
gronni arbenigedd a gwybodaeth ar draws sefydliadau; ac

•

arbedion effeithlonrwydd yn sgil peidio â gorfod caffael gwasanaethau
system rheoli llyfrgell newydd yn annibynnol.

Casglwyd data meintiol i asesu achosion o'r achos olaf o'r buddion hyn. Mae
dadansoddiad o'r budd blaenorol yn cael ei ddatblygu drwy astudiaethau
achos a gynhaliwyd gan WHELF. Mae data a gasglwyd yn awgrymu bod
caffael ar lefel consortiwm wedi galluogi costau i fod yn is na'r canlyniad
disgwyliedig gwrthffeithiol ar gyfer sefydliadau. Ffigur 5.3dangosir y
gwahaniaeth rhwng cyfanswm y costau caffael gwirioneddol a'r rhai
gwrthffeithiol a ragwelir, ar gyfer sefydliadau a gyflwynodd ddata ar gyfer y
naill achos a'r llall10.

Ffigur 5.3: Cyfanswm costau caffael

Nodiadau:
Ffynhonnell:

* Ac eithrio llyfrgelloedd y GIG a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Dadansoddiad Cambridge Econometrics.

10

Nid oedd modd i'r Coleg Cerdd a Drama na llyfrgelloedd y GIG ddarparu'r data ar gyfer y naill achos na'r

llall.
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Prifysgol
Caerdydd oedd
yn wynebu’r
costau caffael
mwyaf, fel y
sefydliad sy'n
arwain y broses
gaffael

Roedd mwyafrif y costau caffael yn wynebu’r sefydliad sy'n arwain y broses
gaffael ar ran y consortiwm: Prifysgol Caerdydd 11. Gyda'i gilydd, gan gyfrifo
costau personél a ffioedd yn gysylltiedig â chael cyngor cyfreithiol allanol ar y
broses gaffael12, amcangyfrifir bod y costau i'r Brifysgol yn cyfrif am ychydig
dros £38,000 ar gyfer y cyfnod rhwng 2013/14 a 2015/16, gydag ychydig dros
£20,000 o'r costau hynny yn cael eu hysgwyddo yn 2014/15. Mae'n debygol
bod caffael ar ran y consortiwm yn cynyddu eu costau yn y gweithgaredd hwn,
o ystyried gofynion mwy cymhleth y broses o gaffael ar ran un ar ddeg o
sefydliadau.
Yn ogystal, roedd costau sylweddol ar gyfer sefydliadau eraill o fewn y
consortiwm yn sgil cymryd rhan mewn gweithgareddau caffael. Roedd rhan
fwyaf o'r rhain yn deillio o ddatblygu manylebau system rheoli llyfrgell addas,
ac yn gyfraniad pob sefydliad at ffioedd cyfreithiol y broses gaffael. Roedd
costau llafur ar lefel sefydliadol yn amrywio o £2,000 i £13,000 ar draws y
gwahanol sefydliadau dros 2013/14-2015/16, ac eithrio Prifysgol Caerdydd.
Amcangyfrifir bod gweithredu fel consortiwm wedi golygu bod costau tua
£36,000 , yn is yn 2014/15 gyda'i gilydd ar draws y sefydliadau, tua £14,000
yn 2015/16 a swm disgwyliedig o ychydig o dan £10,000 yn 2016-17, o'i
gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig. Y sefydliadau sydd wedi elwa
fwyaf oedd y rhai a fyddai fel arall wedi caffael yn annibynnol. Wrth ystyried y
sefydliadau a fyddai wedi gorfod caffael yn annibynnol yn unig, roedd costau
tua £45,000 yn is yn 2014/15. Mewn cyferbyniad, roedd y costau yn uwch ar
gyfer sefydliadau na fyddent fel arall wedi bod angen ymgymryd â
gweithgareddau caffael. Ar y cyfan, fodd bynnag, roedd costau caffael ar gyfer
y consortiwm yn is yn erbyn y sefyllfa wrthffeithiol a ragwelir. Gan hynny, ar
gyfer y consortiwm cyfan, mae'r amcangyfrif o ddata a ddarperir gan
sefydliadau yn awgrymu y rhagwelir y bydd gweithgareddau caffael o dan y
trefniant consortiwm tua £55,000 yn is ar gyfer y broses gaffael gyfan.
Mae canlyniadau'r dadansoddiad hwn yn is na'r arbedion costau caffael
cyfartalog a amcangyfrifwyd gan Owen a Dalling (2016) (gweler Pennod 2),
oherwydd yn y sefyllfa wrthffeithiol, byddai prosesau caffael rhai sefydliadau
wedi bod yn symlach ac yn fyrrach na'r hyn a oedd ymhlyg yn Owen a Dalling
(2016).
Yr eithriad i hyn yw'r Llyfrgell Genedlaethol, yr oedd ei chostau caffael a
wireddwyd £25,000 yn fwy na'r costau caffael gwrthffeithiol, oherwydd
gofynion llafur ychwanegol staff lleol i reoli'r broses.
Dylid pwysleisio, fodd bynnag, y gallai fod costau caffael ychwanegol i'r holl
sefydliadau hynny na chawsant eu cynnwys mewn ffordd gynhwysfawr. Er bod
proses gaffael ffurfiol, bu trafodaethau ar fanylebau tendro yn aml yn ystod
cyfarfodydd rheoli prosiect, a gall fod yn anodd gwahaniaethu rhwng costau
llafur caffael a chostau llafur rheoli prosiect. Gan hynny, dylid ystyried arbed
costau caffael ar y cyd â chostau rheoli prosiect drwy fabwysiadu'r ymagwedd
consortiwm (gweler adran 5.8 isod).

11

Mae hyn wedi ei ysgogi'n rhannol gan y gofyniad yn rheolau'r Undeb Ewropeaidd fod yn rhaid i un corff

gaffael ar ran y consortiwm.
12

Cafodd ffioedd cyfreithiol eu talu gan holl sefydliadau WHELF sy'n rhan o'r prosiect system rheoli llyfrgell.

Cambridge Econometrics

33

Gwerthuso buddion ymagwedd consortiwm at system rheoli llyfrgell WHELF

Costau cyflenwyr
Roedd cyflenwyr systemau rheoli llyfrgell yn cynnig telerau gwell a mwy o
hyblygrwydd i gonsortiwm, o ystyried proffil y sefydliadau ar y cyd a gwerth
cyffredinol y contract. Yn ogystal, mae'n debygol y bydd y consortiwm yn elwa
ar ostyngiadau yn y dyfodol wrth edrych ar bryniannau posibl.

Costau
gweithredu a
thanysgrifio

Mae'r gostyngiadau yn arbennig o fuddiol i sefydliadau llai o faint, y rhagwelir
wrth eu hystyried ar wahân eu bod yn annhebygol o gael cynnig telerau
buddiol o'r fath a'r un graddau o hyblygrwydd pe na baent wedi gweithredu fel
rhan o'r consortiwm mwy o faint. Mae hyn yn berthnasol i gostau gweithredu a
thanysgrifio yn enwedig. Ar draws y consortiwm, roedd y prisiau a gynigiwyd
gan y cyflenwr yn is na'r canlyniadau a ragfynegwyd yn absenoldeb y prosiect
WHELF. Ffigur 5.4 crynodeb o gyfanswm y costau yn y ddau achos.

Ffigur 5.4: Costau cyflenwyr i WHELF

Nodiadau:

* Ac eithrio llyfrgelloedd y GIG a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Ffynhonnell:

Dadansoddiad Cambridge Econometrics.

O dan yr ymagwedd consortiwm, roedd cyfanswm yr arian a wariwyd ar
weithredu a thanysgrifiadau system rheoli llyfrgell yn uwch na'r cyd-destunau
gwrthffeithiol a ragwelwyd yn 2014/15. Roedd y costau uwch yn achos
WHELF yn cael eu gyrru gan wariant ychwanegol sefydliadau na fyddai fel
arall wedi buddsoddi mewn system rheoli llyfrgell newydd dros yr un cyfnod.
Yn yr achosion hynny, fodd bynnag, byddai sefydliadau yn dal wedi gweld
gostyngiad yn eu costau yn 2011/12 a 2012/13 drwy beidio â bod angen
cynnal y gweithgareddau mudo data.
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At hynny, yn achos sefydliadau a fyddai fel arall wedi gorfod caffael system
rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf yn annibynnol, roedd y gwahaniaeth rhwng y
costau gwirioneddol a disgwyliedig yn sylweddol; roedd y gwir gostau tua
£226,000 yn is o'u cymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig dros y cyfnod
rhwng 2011/12 a 2016-1713.
Gall costau Drwy ddadansoddi'r costau ymhellach, mae'r canlyniadau yn dangos bod
tanysgrifio fod yn disgwyl i'r gostyngiadau a gynigir ar gyfer costau tanysgrifio meddalwedd
uwch na'r lefelau craidd14 parhaus drwy weithredu fel consortiwm arwain at arbedion cost yn y
hanesyddol, ond dyfodol, o'u cymharu â beth roedd sefydliadau yn disgwyl ei dalu yn
yn nodweddiadol absenoldeb prosiect system rheoli llyfrgell WHELF.
maent o hyd yn
Serch hynny, mae'n debygol y bydd costau tanysgrifio disgwyliedig yn y
is na beth
dyfodol yn uwch na'r costau tanysgrifio hanesyddol i'r rhan fwyaf o'r
fyddai'r
sefydliadau. Ffigur 5.5 isod, dangosir datblygiad hanesyddol prif costau
sefydliadau wedi
tanysgrifio meddalwedd blynyddol15 sefydliadau sydd wedi darparu'r ffigurau
ei dalu pe na
baent wedi Ffigur 5.5: Costau tanysgrifio blynyddol meddalwedd
mabwysiadu'r
ymagwedd
consortiwm

Ffynhonnell: Dadansoddiad Cambridge Econometrics.

13

Amcangyfrifwyd yr arbedion cost amcangyfrifedig hyn drwy defnyddio sefydliadau a oedd yn gallu darparu

amcangyfrif o'r sefyllfa wrthffeithiol ar gyfer cymharu'r costau a wireddwyd; o blith y deg sefydliad, nid oedd
modd i un sefydliad ddarparu achos gwrthffeithiol realistig.
14

Mae'r costau meddalwedd craidd yn yr achos hwn yn ymwneud â chostau tanysgrifio'r brif feddalwedd

sy'n ofynnol i lyfrgelloedd gynnig eu swyddogaethau sylfaenol.
Mae’r costau tanysgrifio ar gael ar gyfer sefydliadau a ddarparodd ffigurau hyn yn unig.

15
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hynny. O blith y deg sefydliad sydd yn y consortiwm, nododd tri sefydliad –
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Prifysgol Cymru y
Drindod Dewi Sant – wrth symud ymlaen, eu bod yn disgwyl i'w costau
tanysgrifio blynyddol fod yn is na'r rhai yn y flwyddyn cyn cyflwyno system
rheoli llyfrgell WHELF. Fodd bynnag, yn achos dau o'r sefydliadau hyn
(Prifysgol De Cymru a'r Drindod Dewi Sant) etifeddodd y llyfrgelloedd
systemau llyfrgell o'r cyfnod 'cyn uno', ac mae'n bosibl y byddai rhywfaint o'r
gostyngiad mewn costau wedi bodoli yn absenoldeb system rheoli llyfrgell
WHELF, wedi ei yrru gan uno'r llyfrgelloedd eu hunain 16.
O gofio y byddai'r rhan fwyaf o sefydliadau wedi mudo i system rheoli llyfrgell
cenhedlaeth nesaf beth bynnag, roedd yr ymagwedd consortiwm sy'n debygol
o ostwng costau tanysgrifio parhaus y sefydliadau yn eu hwynebu. At ei
gilydd, disgwylir y bydd costau tanysgrifio craidd sefydliadau bron £148,000 yn
is drwy weithredu fel consortiwm o gymharu hynny â chanlyniadau
disgwyliedig yn 2016-17. Gan symud ymlaen, disgwylir i arbedion o'r maint
hwn barhau.
Tanysgrifiodd
rhai sefydliadau
i'r systemau
rheoli llyfrgell
cenhedlaeth
nesaf a'r rhai a
etifeddwyd ar yr
un pryd yn ystod
y cyfnod pontio

Bydd rhai o'r arbedion amcangyfrifedig yn cymryd amser i gael eu gwireddu,
neu efallai na fyddent yn cael eu gwireddu o gwbl yn achos rhai sefydliadau.
Dangosodd data hanesyddol ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd eu bod
wedi gorfod tanysgrifio ar yr un pryd ar gyfer y systemau rheoli llyfrgell
cenhedlaeth nesaf a'r un a etifeddwyd yn ystod y cyfnod pontio, a oedd yn
chwyddo costau yn 2014-15 ar sail untro. Yn yr un modd, disgwylir i
sefydliadau sydd wedi prynu systemau rheoli llyfrgell drytach (ond un sydd â
mwy o ymarferoldeb) i wynebu costau blynyddol uwch mewn cymhariaeth â'r
sefyllfa wrthffeithiol a ragwelir wrth symud ymlaen.
Roedd y dull consortiwm yn cynnig dewisiadau i bob sefydliad deilwra a
phrynu meddalwedd ychwanegol yn ôl y gofynion penodol y tu hwnt i'r
gwasanaethau craidd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau fel y rhai sy'n
ymwneud â rheoli cofnodion llyfryddol a chyfoethogi’r catalog yn well. Mae
costau gweithredu a thanysgrifio’r gwasanaethau hyn yn amrywio yn ôl maint
y sefydliad a’r graddau y bydd y system rheoli llyfrgell a fabwysiadwyd gan
WHELF yn cyd-fynd ag ymarferoldeb systemau rheoli llyfrgell blaenorol y
sefydliadau. Er enghraifft, mae costau yn uwch ar gyfer rhai o'r cydrannau nag
yn achos rhagweledig ar gyfer Prifysgol Bangor oherwydd mae'n ofynnol
iddynt brynu tanysgrifiadau ychwanegol i barhau eu darpariaeth o un arwydd
ar wasanaethau, a gynhwyswyd yn eu system rheoli llyfrgell flaenorol. Ar y
llaw arall, roedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn amcangyfrif bod
gostyngiadau gwell ar gyfer eu gwasanaethau eraill drwy weithredu fel
consortiwm, ac felly roedd yn wynebu costau is yn gyffredinol.

Roedd cyfanswm
arbedion costau
cyflenwyr yn
sylweddol

Wrth ystyried yr holl gostau sy'n gysylltiedig â meddalwedd dros y cyfnod, gan
gynnwys ffioedd gweithredu, costau mudo a chostau tanysgrifio, amcangyfrifir
bod sefydliadau wedi talu tua £76,000 yn llai o'i gymharu â'r sefyllfa
wrthffeithiol yn 2015/16, ac y bydd yn talu tua £150,000 llai yn 2016-17.

16

Mae mudo i system sengl hefyd yn lliniaru rhai o'r materion sy'n gysylltiedig â gweithredu dwy system ar

wahân, fel yr amlygwyd yn yr astudiaeth achos ar gyfer y Drindod Dewi Sant.
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Mae'n ymddangos mai'r sefydliadau a fyddai'n elwa fwyaf ar ostyngiadau
consortiwm yw'r rhai y byddent wedi ymgymryd â phroses gaffael debyg i
brynu system rheoli llyfrgell ag ymarferoldeb tebyg yn absenoldeb y
consortiwm. Er bod y rhain yn aml yn sefydliadau mwy o faint (a'i bod felly'n
debygol y byddent wedi cael rhywfaint o ostyngiad ar y pris heb ei
ddisgowntio), mae'n annhebygol y buasai'r gostyngiadau mor sylweddol â'r
hyn a gyflawnwyd drwy negodi fel endid ar y cyd yn cynnwys yr holl
brifysgolion yng Nghymru, llyfrgelloedd GIG Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.
Ffigur 5.6 isod yn dangos y gwahaniaeth rhwng costau system rheoli llyfrgell
WHELF a chostau yn y sefyllfa wrthffeithiol a ragwelir, fel canran o gostau
system rheoli llyfrgell WHELF. Cyfrifwyd y gwahaniaethau rhwng system rheoli
llyfrgell WHELF a'r sefyllfa wrthffeithiol a ragwelir, lle mae rhif positif yn dynodi
costau is yn achos WHELF. Rhannwyd y rhifau hyn â chyfanswm y costau y
mae sefydliadau'n eu talu ar hyn o bryd. Cyflwynir y ganran hon yn y graff
isod; mae bariau uwch yn dynodi gwahaniaeth (negyddol neu gadarnhaol)
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sy'n mawr mewn cymhariaeth â beth mae sefydliadau yn ei dalu yn y
canlyniadau gwirioneddol.

Ceir heterogenedd sylweddol ar draws sefydliadau yn y gwahaniaeth rhwng y
costau gwirioneddol o gymharu hynny â'r canlyniadau disgwyliedig, ac mae'n
Ffigur 5.6: Arbedion cost cyflenwyr fel % o gyfanswm costau cyflenwyr, 2013/142016/17

Nodiadau:
Mae canlyniadau 2013/14 Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyfeirio at
arbedion dros 2011/12 (ar gyfer pob sefydliad arall, nid oedd arbedion cost ar gyfer blynyddoedd
cyn 2013/14 yn sgil mabwysiadu'r ymagwedd consortiwm).
Nid yw cyfrifiadau o'r gwahaniaethau o ran costau yn cynnwys y Coleg Cerdd a Drama, gan nad
oedd modd iddo roi amcangyfrif meintiol o'r costau gwrthffeithiol.
* Nid yw 'arbedion' yn yr achos hwn yn ymwneud yn gyfan gwbl â'r arbedion a briodolir, ond fel
term cyfleus i gyfeirio at y gwahaniaeth rhwng y costau gwirioneddol a'r costau disgwyliedig.
Ffynhonnell:
Dadansoddiad Cambridge Econometrics.

amlwg yn amrywio yn ôl yr adeg y byddai sefydliadau yn rhoi gwasanaeth
system rheoli llyfrgell WHELF ar waith, a beth oedd eu trefniadau gyda'u
systemau a etifeddwyd. Ar gyfartaledd, roedd pob sefydliad yn elwa ar
weithredu fel consortiwm yn ystod un flwyddyn o leiaf. Fel cyfran o gyfanswm
costau cyflenwyr, y sefydliad yr amcangyfrifwyd y byddai'n cael yr arbedion
costau mwyaf hyd yn hyn oedd y Prifysgol De Cymru, mewn cymhariaeth â'r
hyn roedd wedi ei wario. Yn ogystal, mae'n amlwg yn y rhan fwyaf o achosion
bod enillion effeithlonrwydd a gafwyd drwy WHELF wedi cynyddu fel cyfran o
gyfanswm y gwariant dros y blynyddoedd.
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Costau llafur
Un o'r buddion a amlygwyd yw'r posibilrwydd am arbedion effeithlonrwydd
mewnol, o gronni gwybodaeth a rhannu arbenigedd ar draws y sefydliad. Er
enghraifft, gallai hyn ddeillio o gynorthwyo ei gilydd gyda hyfforddiant ar y
system ar draws sefydliadau, neu drwy alluogi gweithredu mwy hwylus ar
draws y consortiwm os oedd sefydliadau eraill wedi dilyn prosesau tebyg yn
gyntaf.
Fodd bynnag, nododd amcangyfrifon o amser staff ar y lefel sefydliadol fod
buddion o'r fath yn debygol o fod yn fwy ansoddol (fel gwella ansawdd yr
hyfforddiant), gan fod yr arbedion effeithlonrwydd amcangyfrifedig meintiol yn
fach. Mae hyn yn arbennig o amlwg yn achos sefydliadau lle byddai'r sefyllfa
wrthffeithiol a ragwelwyd yn golygu parhau gyda systemau a etifeddwyd; yn yr
achosion hyn, amcangyfrifwyd y byddai costau hyfforddiant yn is yn y sefyllfa
wrthffeithiol, o gofio am yr arbenigedd a oedd yn bodoli'n barod a bod yn
gyfarwydd â'r systemau.
Roedd costau hyfforddi ar draws y consortiwm yn sylweddol, oherwydd yr
angen i'r mwyafrif o staff llyfrgell (os nad y cyfan) o fewn y sefydliadau
ymgyfarwyddo â'r feddalwedd, ac roedd yn ofynnol i nifer fach o staff gyflawni
ardystiad ar sut i weithredu'r feddalwedd. Mae amcangyfrifon o gostau amser
staff yn gysylltiedig â hyn yn fras iawn, ond roedd costau llafur ynghlwm wrth
Ffigur 5.7: Costau amcangyfrifedig hyfforddiant ar gyfer staff y Llyfrgell a nifer y staff sydd wedi eu
hyfforddi, 2014/15-2016/17

Nodiadau:
* Mae nifer y staff Llyfrgell cyfwerth ag amser llawn sydd wedi cael eu hyfforddi yn
cyfeirio at y flwyddyn lle cafodd y mwyafrif o'r staff eu hyfforddi. 2015/16 oedd y cyfnod hwnnw yn
achos y rhan fwyaf o sefydliadau, ac eithrio Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, a
Phrifysgol De Cymru (2014/15 yn eu hachos nhw).
Ffynhonnell:
Dadansoddiad Cambridge Econometrics.
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hyfforddiant tua £274,000 gyda'i gilydd ar draws 2014/15-2016/17, oherwydd
nifer y staff a oedd yn cymryd rhan yn y hyfforddiant. Dangosir y
dadansoddiad o gostau hyfforddiant fesul sefydliad Ffigur 5.7 isod. Yn
seiliedig ar y data sydd ar gael, roedd yr amser i holl aelodau staff y Llyfrgell
gael eu hyfforddi i lefel ddigonol yn costio llawer mwy na'r amser roedd staff
arbenigol yn ei gymryd i gael eu hyfforddi i gyflawni ardystiad.
Dengys y data sydd ar gael fod prynu fel consortiwm wedi arwain at gostau is
ar gyfer staff sefydliadol wrth weithredu llif gwaith a hyfforddiant. Fodd bynnag,
amcangyfrifir bod costau hyfforddiant yn gyffredinol wedi bod yn uwch o
gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol a ragwelir. Roedd rhannu gwybodaeth ar
draws sefydliadau yn tocio costau hyfforddi, ond caiff hyn ei wrthbwyso gan
faint o hyfforddiant sydd ei angen, oherwydd roedd y mwyafrif (os nad y cyfan)
o'r staff llyfrgell yn gorfod cael hyfforddiant ar ddefnyddio'r system newydd.
Un ffactor sy'n cyfrannu at egluro'r costau hyfforddiant cymharol uwch yw bod
dewis ymagwedd consortiwm wedi arwain rhai sefydliadau at brynu system a
oedd yn anghyfarwydd iddynt. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i sefydliadau
a fyddai wedi mudo fel arall i system rheoli llyfrgell newydd a oedd yn nes at
eu systemau a etifeddwyd. Er enghraifft, yn achos y Drindod Dewi Sant, roedd
dewis y system rheoli llyfrgell a brynwyd o fewn y consortiwm yn golygu bod
angen mwy o hyfforddiant ar staff i ymgyfarwyddo â'r ymarferoldeb a'r llif
gwaith gwahanol. Yn yr un modd, yn achos Prifysgol Bangor, Prifysgol
Glyndŵr Wrecsam a Phrifysgol De Cymru, roedd y mudo i system rheoli
llyfrgell cenhedlaeth nesaf yn golygu bod angen hyfforddiant ychwanegol yn
ogystal. Nid oedd yr un sefydliad na fyddai wedi gallu mabwysiadu system
WHELF heb yr angen am hyfforddiant.
Roedd costau
gweithredu ar
gyfer staff
sefydliadol yn
gyffredinol yn
uwch nag yn y
sefyllfa
wrthffeithiol a
ragwelir

Mae darlun tebyg yn dod i'r amlwg wrth edrych ar gostau llafur staff sefydliadol
ar gyfer gweithredu'r system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf. Mewn llawer o
achosion, adroddodd sefydliadau eu bod yn ansicr o union lefel y costau
gweithredu, gan nad oedd llif gwaith wedi ei bennu eto. Mae amcangyfrifon
cyfredol o'r enillion effeithlonrwydd drwy weithredu fel consortiwm yn fach;
unwaith eto, o ystyried y diffyg cynefindra sy'n gysylltiedig â'r system rheoli
llyfrgell cenhedlaeth nesaf a brynwyd fel rhan o gonsortiwm, roedd angen
adnoddau staff ychwanegol i weithredu a datblygu llifoedd gwaith newydd.
Roedd costau llafur uwch yn gysylltiedig â llifoedd gwaith newydd, yn enwedig
yn achos sefydliadau lle byddai'r sefyllfa wrthffeithiol wedi golygu cadw at eu
systemau presennol, neu symud i system a fyddai'n cyd-fynd yn agosach â'r
hyn oedd ganddynt o'r blaen.
O ganlyniad, mae'r gwahaniaethau amcangyfrifedig o ran costau yn fach. Yn
achos y sefydliadau hynny a oedd yn gallu darparu data ar y metrig hwn 17,
roeddent yn amrywio rhwng costau is o £21,000 yn 2016-17, i gostau uwch o
£86,000 yn 2015/16 o gymharu hynny â'r canlyniadau a ragwelwyd. Mae'n
debygol y bydd asesiadau o gostau llif gwaith yn y dyfodol yn darparu syniad
gwell o arbedion effeithlonrwydd posibl, o gofio bod llif gwaith yn fater oedd yn
dal i gael ei ddatblygu pan oedd y data'n cael ei gasglu.

17

Nid oed modd i bedwar sefydliad ddarparu amcangyfrifon o gostau gweithredu llafur ar gyfer staff eu

sefydliad.
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Gall rhannu
adnoddau ac
arbenigedd ar
draws y
consortiwm
mewn prosiectau
datblygu
pwrpasol arwain
at arbedion cost

Un maes lle gwelwyd arbedion effeithlonrwydd oedd mewn costau llafur
datblygiadau pwrpasol fel consortiwm. Cyfrifodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
werth y gwaith cyfieithu cefndirol untro yn 2015/16 a chostau cyfieithu
pharhaus am waith a wnaed gan y sefydliad, a gyfrannodd at ddatblygu
rhyngwyneb cefndirol cwbl ddwyieithog a fyddai ar gael i holl aelodau'r
consortiwm. Roedd costau llafur datblygu'r ymarferoldeb hon ar gyfer Llyfrgell
Genedlaethol Cymru yn cyrraedd cyfanswm o tua £19,700 ar gyfer y gwaith
cyfieithu cychwynnol, ac yna £1,200 yn barhaus bob mis18. Drwy weithredu fel
consortiwm, gan hynny, mae sefydliadau eraill sy'n ystyried defnyddio
ymarferoldeb tebyg yn gallu gwneud hynny drwy rannu arbenigedd y Llyfrgell
Genedlaethol, ac mae hynny wedyn yn arwain at gostau datblygu is yn lleol.

Costau llywodraethu a'r tîm rheoli
Roedd potensial ar gyfer arbedion cost drwy reoli'r prosiect drwy gonsortiwm.
Ar y naill law, gallai'r posibilrwydd o beidio â bod angen rheolwr prosiect lleol
penodol leihau costau personél ar gyfer sefydliadau. Ar y llaw arall, mae'n
bosibl y gallai costau gynyddu drwy ymrwymiadau ychwanegol i fynd i
gyfarfodydd Bwrdd Rheoli ar lefel consortiwm, a gofynion i gyfrannu ac i
gysylltu rhwng y sefydliadau. Mae amcangyfrifon o amser staff a dreulir ar
reoli prosiect yn awgrymu nad yw unrhyw ostyngiad tebygol mewn costau
personél wedi digwydd eto. Nododd tri sefydliad nad oedd y dull consortiwm
wedi lleihau'n sylweddol yr amser a dreuliwyd ar ofynion rheoli prosiect ar lefel
sefydliadol. Yn achos Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, roedd
y dull consortiwm yn golygu bod angen llawer o ymrwymiadau rheoli prosiect
mwy o faint nag yn y sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig. Roedd y cymhlethdod
sy'n gysylltiedig â symud i system llai cyfarwydd, a'r adnoddau sydd eu
hangen i gydgysylltu ar y lefel consortiwm, yn fwy o lawer na phe baent wedi
dewis uwchraddiad symlach yn eu sefyllfa wrthffeithiol. Ffigur 5.8 isod,
cyflwynir cyfanswm costau rheoli prosiect WHELF.

18

Roedd angen cyfieithu'r rhyngwyneb darganfod ar gyfer sefydliadau hefyd.
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Ffigur 5.8: Costau llafur rheoli prosiectau

Nodiadau:
* Ac eithrio llyfrgelloedd y GIG a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
** Darparodd yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a Chyfarwyddwyr
Cyllid Cymru arian ychwanegol dros y blynyddoedd a amlygwyd ar gyfer costau rheolwr
y prosiect. Ni chyfrifwyd hyn yn y ffigur hwn.
Ffynhonnell:
Dadansoddiadau Cambridge Econometrics, yn seiliedig ar ddata WHELF.

Nid oedd rhai o'r costau rheoli prosiect yn cael eu hysgwyddo gan sefydliadau,
ond gan ffynonellau allanol (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a
Llyfrgelloedd a Chyfarwyddwyr Cyllid Cymru). Fel dangosir yn Tabl 5.1 isod,
mae cyfrif am gostau a ysgwyddir gan y ffynonellau allanol hyn yn arwain at
gyfanswm costau rheoli prosiect uwch dros 2013/14-2015/16.

Tabl 5.1: Cyfanswm costau rheoli prosiectau

Cyfanswm costau

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

7

7

7

96

184

93

7

7

77

132

204

93

rheoli prosiect i
WHELF (£mil)
Cyfanswm costau
rheoli prosiect* (£mil)
Nodiadau:
* Gan gynnwys costau dan ofal ffynonellau allanol (yr Is-adran
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd a Chyfarwyddwyr Cyllid Cymru).
Ffynhonnell:
Dadansoddiad Cambridge Econometrics.

O gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol ragweledig, cofnododd rhai sefydliadau
gostau rheoli prosiect is, wedi eu hysgogi gan ofynion rheoli is ar y lefel leol.
Yn achos Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, fe fyddent wedi elwa ar
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arbedion cost o tua £61,000 a chyfanswm o bron i £24,000 dros 2014/152016/17 yn y drefn honno.
Fodd bynnag, yn y mwyafrif o achosion, amcangyfrifir mai ychydig iawn o gyfle
oedd i ostwng costau rheoli drwy weithredu fel consortiwm. Yn fwyaf nodedig,
yn achos Prifysgol Bangor, roedd costau rheoli prosiect yn gyfystyr â tua
£48,000 yn 2015/16 yn unig, oherwydd cyfranogiad staff uwch yn y gwaith o
rheoli prosiect gweithredu system rheoli llyfrgell WHELF ar y lefel leol, ac yn y
sefyllfa wrthffeithiol rhagwelwyd na fyddai wedi defnyddio cymaint o adnoddau
â hynny. Serch hynny, mae'n annhebygol y bydd costau rheoli prosiect uwch
yn cael eu cynnal; yn achos chwech o'r deg sefydliad, amcangyfrifwyd y
byddai costau rheoli prosiect yn is ar gyfer 2016/17 gan fod cam gweithredu'r
prosiect wedi ei gwblhau.

Sylwadau i gloi
I gloi, mae'r dystiolaeth feintiol sydd ar gael yn awgrymu bod dewis y dull
consortiwm o gaffael y system rheoli llyfrgell newydd wedi arwain at nifer o
fuddion ariannol ar gyfer y sefydliadau dan sylw. Roedd enillion
effeithlonrwydd yn y broses gaffael, gyda chostau tua £55,000 yn is ar gyfer y
consortiwm gyda'i gilydd. Roedd prynu fel consortiwm yn darparu cwmpas ar
gyfer disgowntiau sylweddol i gyflenwyr ar gyfer pob sefydliad dan sylw. Mae
cyfanswm costau cyflenwr oddeutu £76,000 yn 2015/16 yn is ar gyfer system
rheoli llyfrgell WHELF o'i gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig, a
£150,000 yn is yn 2016-17. Rhagorodd cyfanswm y costau cyflenwr ar y
sefyllfa wrthffeithiol ragweledig yng nghyfnodau cynharaf y prosiect yn achos
rhai sefydliadau, oherwydd yr angen i redeg dwy system rheoli llyfrgell (y
system a etifeddwyd a system y "genhedlaeth nesaf") ar yr un pryd wrth fudo.
Ar draws 2011-2017 yn achos pob sefydliad, roedd y costau gwirioneddol
£226,000 yn is mewn cymhariaeth â'r sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig.
Fodd bynnag, mae effeithiau amcangyfrifedig gweithredu fel consortiwm ar
reoli prosiect a chostau hyfforddi yn gymysg. Tra bod sefydliadau wedi gallu
elwa drwy dysgu gan sefydliadau eraill a manteisio ar eu sgiliau a'u
harbenigedd, roedd yn ymddangos bod gofynion rheoli prosiect lleol yn
parhau'n uchel, ac roedd costau hyfforddiant yn sylweddol. Fe wnaeth
cyflwyno systemau newydd ar draws pob sefydliad ysgogi gofynion
hyfforddiant ychwanegol ar sefydliadau. Yn ogystal, yn achos rhai sefydliadau,
roedd cymhlethdod y prosiect yn golygu bod y costau rheoli lleol mor uchel, o
leiaf, yn achos system rheoli llyfrgell WHELF ag yr oeddent yn yr achos
gwrthffeithiol; roedd costau blynyddol yn codi a gostwng, rhwng bod yn
£48,000 yn uwch, a thua £44,000 yn is o gymharu â sefyllfa wrthffeithiol
rhagweledig y sefydliadau unigol. Serch hynny, disgwylir i gostau rheoli
prosiect a llywodraethu ostwng yn y dyfodol (gyda gofynion is unwaith y mae
sefydliadau yn symud y tu hwnt i gam gweithredu'r prosiect), tra bod
gostyngiadau cyflenwyr yn debygol o barhau ar yr un raddfa.
Fodd bynnag, ceir arwyddion y gallai cyfleoedd parhaus fod am arbedion
ariannol yn y dyfodol - er enghraifft, drwy arbedion effeithlonrwydd mewn
datblygiadau pwrpasol a thrwy gostau tanysgrifio am bris gostyngol.
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Yn ogystal, mae'n bwysig pwysleisio mai dim ond un agwedd ar y buddion y
mae'r consortiwm yn bwriadu eu cyflawni yw arbedion o ran cost. Rhywbeth
mwy arwyddocaol o bosibl yw gwasanaeth o ansawdd uwch a gynigir gan y
llyfrgell, yn ogystal â darparu'r sylfeini ar gyfer cydweithio pellach gan y
sefydliadau.
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6

Argymhellion ar gyfer gwerthusiadau yn
y dyfodol
Cyflwyniad

Mae'r gwaith o fesur effaith amcangyfrifedig prosiect system rheoli llyfrgell
WHELF ar wireddu canlyniadau wedi canolbwyntio'n bennaf ar arbedion
ariannol. Mae hyn yn cael ei ysgogi'n rhannol gan y data sydd ar gael, sydd o
natur ariannol yn bennaf (mewn rhai achosion, cafwyd amcangyfrifon ariannol
o ddata anariannol).
Y tu hwnt i arbedion ariannol, mae canlyniadau ariannol yn dal i fod yn elfen
bwysig o ganlyniadau disgwyliedig y prosiect. Er enghraifft, mae'r rhain yn
ymwneud â gwelededd gwell adnoddau a mynediad gwell, llif gwaith mwy
effeithlon mewn llyfrgelloedd, a gwasanaeth o ansawdd uwch i ddefnyddwyr.
Yn gysyniadol, mae'r fframwaith a ddarperir dros benodau 3-5 yn disgrifio'r
prosesau meddwl angenrheidiol a'r dulliau y gellir eu defnyddio yn y cynllun
hwn i fesur effaith. Ar lefel ymarferol, amlinellwyd rhai o'r heriau, yr
anawsterau a'r argymhellion yn yr un penodau, yn ogystal ag yn uniongyrchol i
randdeiliaid a gymerodd ran yn y broses o gasglu data.
I gofnodi rhai o'r trafodaethau a gynhaliwyd, ac i gynorthwyo ymhellach gydag
ymdrechion monitro yn y dyfodol, mae'r bennod hon yn rhoi canllawiau atodol
ac argymhellion ar gyfer WHELF a'i aelodau ar gyfer gwerthusiadau yn y
dyfodol.

Pwyntiau trafod allweddol ar gyfer ymdrechion monitro yn y
dyfodol
Yn seiliedig ar y dadansoddiadau a gynhaliwyd hyd yma, mae'n ddefnyddiol
tynnu sylw at rai ystyriaethau ymarferol ac argymhellion a allai fod o ddefnydd
ar gyfer gwerthuso buddion yn y dyfodol, yng nghyd-destun penodol WHELF
ac yng ngoleuni adborth ar ymdrechion casglu data blaenorol.
Byddai'n
ddefnyddiol
distyllu'r rhestr o
fetrigau meintiol i
fesur ymhellach

Er bod y map rhesymeg yn darparu man cychwyn cynhwysfawr i asesu pa
fetrigau sydd eu hangen i fesur maint effaith system rheoli llyfrgell WHELF,
mae gwaith ar yr ymdrechion monitro anariannol a meintiol yn llai datblygedig
hyd yn hyn, ac nid oes llawer o gynsail ar gyfer datblygu hyn. Gan hynny, fe
allai fod yn fuddiol i sefydliadau ddistyllu ymhellach y rhestr o ganlyniadau
(canolraddol), er mwyn canolbwyntio ar grŵp bach o fetrigau sy'n bwrw
ymlaen, er mwyn profi dichonoldeb casglu data ehangach a mwy trylwyr.

Dylai ymdrechion
casglu data
ychwanegol
ddechrau cyn
gynted â phosibl

Mae'n amlwg yn yr astudiaeth hon nad yw'r data sy'n angenrheidiol ar gyfer
asesiad meintiol cynhwysfawr o raddfa effeithiau'r prosiect ar gael. Gan
hynny, er mwyn asesu graddau'r effeithiau ar gyfer rhai agweddau ar system
rheoli llyfrgell WHELF, byddai'n ddoeth i'r consortiwm ddechrau datblygu
metrigau y gall sefydliadau eu monitro cyn gynted â phosibl.
Er bod y dull a argymhellir yn ddelfrydol angen gwaith monitro data cyn ac ar
ôl cyflwyno'r system rheoli llyfrgell newydd (mae Adran 4.3 yn rhoi esboniad
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byr o'r rhesymau), mae lle ar gyfer gwerthusiadau yn y dyfodol i gasglu
canlyniadau, hyd yn oed os yw ymdrechion casglu data ychwanegol yn
dechrau ar ôl rhoi'r system ar waith. Mae hyn oherwydd bod rhai o'r buddion
disgwyliedig yn fwy hirdymor, ac felly nid ydynt wedi cael eu gwireddu eto;
mewn geiriau eraill, ceir bwlch rhwng y driniaeth yn digwydd ac ymchwilwyr yn
sylwi ar newid yn y metrigau monitro.
Gall cyfres hir
dros amser helpu
i liniaru dylanwad
data wedi ei
ogwyddo wrth
gyfrifo maint y
buddion

Un fantais ychwanegol sy'n gysylltiedig â chyflwyno metrigau newydd ar gyfer
monitro cyn gynted â phosibl yw'r posibilrwydd o gael cyfres o ddata dros
gyfnod hir. Gall cyfres dros gyfnod hir fod yn fuddiol, o ran helpu i lywio sut
gallai'r sefyllfa wrthffeithiol (yn y dyfodol) fod, ac i liniaru dylanwad data wedi ei
ogwyddo oherwydd ffactorau cymysglyd. I roi un enghraifft o gyd-destun y
data sydd wedi ei gasglu'n barod, bu cyfres dros gyfnod hir o gymorth i lywio a
fyddai rhai sefydliadau a fyddai wedi parhau â system etifeddol fel arall wedi
uwchraddio eu systemau, ac os felly, beth oedd oblygiadau hyn ar eu costau
tanysgrifio o gymharu hynny â dull WHELF.
Dywedodd cyfranogwyr yn yr ail weithdy hefyd bod gweithgarwch datblygu ar
systemau a etifeddwyd wedi arafu yn y blynyddoedd yn union cyn cyflwyno
system rheoli llyfrgell WHELF, gan ragweld gweithredu system llyfrgell
newydd. Gan hynny, os mai dim ond ar gyfer y blynyddoedd lle'r oedd
gweithgarwch datblygu eisoes wedi arafu y casglwyd data, byddai'r effaith a
welwyd ar weithgarwch datblygu system rheoli llyfrgell newydd yn ymddangos
yn fwy o ganlyniad i hynny. Mae'n bosibl bod hyn yn gynrychiolaeth anghywir
o faint yr effaith, oherwydd caiff ei achosi gan ffactor ychwanegol y disgwyliad
y bydd y system a etifeddwyd yn cael ei disodli, gan gymell newidiadau
ymddygiadol mewn gweithgarwch datblygu. Mewn senario gwrthffeithiol lle'r
oedd sefydliadau yn parhau gyda'r systemau etifeddol, gellid dadlau na fyddai
dwysedd gweithgarwch datblygu wedi gostwng dros yr un cyfnodau.

Mae safoni ar
draws
sefydliadau yn
bwysig

Mae'n fuddiol cael cymaint â phosibl o safoni wrth fesur metrigau meintiol yn y
dyfodol. Mae safoni yn y cyd-destun hwn yn cyfeirio at y fframwaith neu’r dull
o ran monitro neu gyfrifo’r metrigau, yn hytrach na'r union niferoedd a
ddefnyddiwyd ar gyfer pob sefydliad i gael eu data.
Mae safoni ymagwedd yn ddefnyddiol; mae'n caniatáu ar gyfer gwneud
cymariaethau ar draws gwahanol sefydliadau, ac yn hwyluso dadansoddiadau
o ganlyniadau ar lefel consortiwm. Mae safoni hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer
darparu eglurder o ran diffiniad ac ymagweddau, a all hwyluso monitro yn y
dyfodol os bydd unrhyw newid yn y personél sy'n trafod ymdrechion monitro.

Adeiladu ar
brofiadau
presennol lle
bo'n bosibl ac yn
ymarferol

Er ei bod yn ymddangos bod llawer o elfennau cysyniadol y prosiect hwn yn
anghyfarwydd i sefydliadau ac i WHELF, mae gan sefydliadau gwahanol
arbenigedd gwahanol yn y maes systemau rheoli llyfrgelloedd a fydd yn
ddefnyddiol i hysbysu datblygu metrigau, neu i gael gwybodaeth ar fodelu
gwrthffeithiol addas. Gall profiad unigolion o fewn pob sefydliad ac ar draws y
consortiwm fod yn ddefnyddiol ar gyfer hwyluso ymdrechion casglu a
dadansoddi data. Yn aml gall fod yn ddefnyddiol ceisio cyngor gan arbenigwyr
mewn meysydd nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â systemau
llyfrgelloedd. Un enghraifft o broses casglu data'r astudiaeth hon oedd wrth
amcangyfrif y costau caffael gwrthffeithiol; cynghorwyd sefydliadau i ofyn am
wybodaeth gan adran gaffael eu sefydliadau, ar gyfer canllawiau ar
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amcangyfrif y personél a chostau adnoddau eraill sy'n ofynnol ar gyfer
prosiectau o faint tebyg i'w sefyllfa wrthffeithiol.

Ymagweddau
"o'r gwaelod i
fyny" ynteu "o'r
brig i lawr"

Wrth ddatblygu ymagweddau at gyfrifo metrigau meintiol ar gyfer monitro
parhaus, cyfaddawd allweddol tebygol mewn unrhyw waith casglu data yw pa
un ai a ddylid mabwysiadu ymagwedd "o'r gwaelod i fyny" at gasglu data,
ynteu mabwysiadu asesiad "o'r brig i lawr". Mae'r dewis cyntaf yn dibynnu ar
gasglu data ar gyfer yr unedau unigol, a'u hadio i gyfrifo'r nifer cyffredinol, tra
bod yr ail ymagwedd yn cael ei chymhwyso'n gyffredin drwy gymryd ffigurau
cyfanredol a brasamcanu'r gwerth cyfartalog drwy ei rannu gyda'r enwadur
priodol.
Un enghraifft bosibl o dynnu sylw at y gwahaniaeth yn yr ymagwedd yw o ran
cyfrifo'r amser cyfartalog y mae staff yn ei dreulio ar weithgarwch catalogio.
Un ymagwedd weithredu bosibl o'r gwaelod i fyny yw argymell cofnodi hyd yr
amser bob tro y mae aelod o staff y llyfrgell yn ymgysylltu â gweithgareddau
catalogio. Gyda data ar amser a dreulir ar gyfer pob aelod o staff, mae'n
bosibl cael syniad o'r amser a dreulir ar gyfartaledd. Fel arall, un ymagwedd
o'r brig i lawr fyddai amcangyfrif cyfanswm yr amser a dreuliwyd ar
weithgarwch catalogio a chaffael, ac yna rhannu hynny gyda nifer y staff sy'n
gyfrifol am weithgareddau o'r fath. O ran y naill ymagwedd a'r llall, mae'n
bosibl ystyried dadansoddiad yn ôl gwahanol fathau o eitemau, os yw'n wir
bod y broses gatalogio yn amrywio yn ôl natur yr eitem, neu os yw cyflwyno
system rheoli llyfrgell newydd yn effeithio ar y prosesau ar gyfer catalogio'r
gwahanol eitemau mewn ffordd nad yw'n unffurf. Os yw'n bosibl, dylai'r naill
ymagwedd a'r llall geisio cyfrif (neu addasu) ar gyfer ansawdd y catalogio yn
ogystal, os ceir mesurau meintiol a all gasglu'r data hwn.
Yn gyffredinol, mae ymagweddau o'r gwaelod i fyny yn tueddu i ddefnyddio
rhagor o adnoddau, ond yn debygol o fod yn fwy cywir nag ymagweddau o'r
brig i lawr. Dylid ystyried rhinweddau'r ddau ddull fesul achos, a'u hasesu yng
nghyd-destun sut byddai'r ymagwedd yn dylanwadu ar y data, ac yng nghyddestun y dadansoddiadau y bwriedir i'r gwaith casglu data eu cynorthwyo.

Meysydd penodol ar gyfer datblygu pellach
Er mwyn hwyluso rhagor o welliannau i'r metrigau meintiol, cynigir
awgrymiadau ynghylch sut i barhau i ddatblygu metrigau penodol yn Nhabl 6.1
isod.

Tabl 6.1: Argymhellion ychwanegol ar fetrigau

Canlyniad i'w
fesur

Canfyddiadau hyd yma

Y camau nesaf ar unwaith
posibl

Amser a dreulir
ar weithgarwch
catalogio a
chaffael hyd
yma

Nodwyd y canlyniad hwn fel un o'r
metrigau i asesu yn ystod cam
cynharach yn yr astudiaeth, ond roedd
yn amlwg bod gwahanol ddehongliadau
o sut dylid diffinio a mesur

Mae'r ddwy ffordd yn
ymarferol – mesur yr amser
mae'n ei gymryd i eitem
gyrraedd y sefydliad a
monitro'r amser y treuliodd
staff ar weithgareddau caffael
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gweithgareddau catalogio a
chaffaeliadau.
Yn ogystal, yn achos sefydliadau nad
oes ganddynt staff penodol ar gyfer y
llifau gwaith hyn, ceir rhwystr ymarferol
ychwanegol ar ffurf y ffordd orau o
amcangyfrif yr amser a dreuliwyd, gan
na fu ymdrechion monitro o'r blaen.
Pan geisiodd sefydliadau gasglu'r data
hwn, roedd gan sefydliadau
ymagweddau gwahanol at sut i
amcangyfrif yr amser a dreuliwyd;
mabwysiadodd rhai sefydliadau
ymagwedd o'r gwaelod i fyny, tra bod
sefydliadau eraill wedi n defnyddio dull
o'r brig i lawr.
Awgrym arall yn ystod yr astudiaeth
oedd mesur yr amser rhwng pan ddeuir
o hyd i eitem yn y llyfrgell a'r amser pan
fydd ar gael i'w ddefnyddio (ar ôl tynnu'r
amser danfon).

Datblygu
pwrpasol

Ceir tystiolaeth ragarweiniol yn yr
astudiaeth hon y gall costau datblygu
pwrpasol ar gyfer y system rheoli
llyfrgell fod yn is o lawer pan fydd
sefydliadau'n gweithredu o fewn
WHELF yn hytrach na gweithredu fel
sefydliadau unigol.

a chatalogio; fodd bynnag,
mae'r ail ddewis yn
canolbwyntio mwy ar
gatalogio a chaffaeliadau yn
benodol.
Dylid sefydlu a oes gan staff o
unrhyw un o sefydliadau
WHELF unrhyw brofiad
blaenorol o fonitro
gweithgareddau o'r fath, ac os
felly, pa ymagweddau a
ddefnyddiwyd. Pe bai'n
debygol y gallai pob sefydliad
fabwysiadu ymagweddau o'r
fath (a bod y diffiniadau yn
cael eu deall yn gyffredinol ac
yn berthnasol), yna dylai
sefydliadau peilot geisio
gweithredu ymdrechion
monitro yn eu llif gwaith. Un
gwiriad defnyddiol fyddai
cymharu canlyniadau'r
ymdrechion monitro ar draws
sefydliadau, i weld a yw'r
gwerthoedd yn realistig a
synhwyrol.
Mae cyfrifiadau costau
cyfieithu yn enghraifft
ddefnyddiol ar gyfer monitro
yn y maes hwn yn y dyfodol;
ar gyfer unrhyw ddatblygiad
pwrpasol sydd angen
mewnbwn gan y staff, dylid
monitro costau amser staff a'u
costio yn unol â hynny, i gael
amcangyfrif o'r costau is ar
gyfer sefydliadau eraill.
Os yw cyfraddau masnachol
ar gyfer y gwasanaeth
cyfatebol ar gael, yna dylid eu
hystyried fel yr amcangyfrif
gorau o'r costau y gall
sefydliadau eraill eu hosgoi.

Monitro llif
gwaith

Er bod hyn yn ymwneud â
gweithgarwch catalogio a chaffael
(gweler uchod), mae'n bosibl y gall
gwella'r ffordd o fonitro llifau gwaith sy'n
gysylltiedig â gweithgareddau'r system
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rheoli llyfrgell fod yn fuddiol. Mae
enghreifftiau yn cynnwys (yn
ychwanegol at gatalogio a chaffael
uchod) yr amser a dreuliwyd a'r
adnoddau eraill a ddefnyddiwyd ar reoli
adnoddau electronig, y potensial i
wella'r ffordd o ddarganfod y casgliadau
yn y Llyfrgell, a rheoli benthyciadau
rhwng llyfrgelloedd yn well

ddefnyddiol i sefydliadau gael
diffiniad cyson o'r elfennau
sy'n gyfystyr â'r gweithgarwch
hwn, ac annog sefydliadau i
geisio casglu data o'r amser a
dreuliwyd ar bob un o'r
elfennau cyfansoddol hyn,
naill ai drwy ymagwedd o'r
brig i lawr neu ymagwedd o'r
gwaelod i fyny.
At hynny, byddai'n
ddefnyddiol sefydlu beth
fyddai prif fudd disgwyliedig
mabwysiadu'r system rheoli
llyfrgell, i'r graddau yn mae'n
bosibl monitro'r metrigau
priodol. Er enghraifft, fe allai
fod yn ddefnyddiol edrych ar
yr amser y mae staff yn ei
dreulio ar weithgareddau
penodol os disgwylir i'r
system rheoli llyfrgell sicrhau
arbedion effeithlonrwydd. Fel
arall, ar gyfer canlyniadau
sy'n gysylltiedig â gwella'r
gallu i chwilio, gallai fod yn
ddefnyddiol monitro
ystadegau defnyddio
casgliadau'r llyfrgell yn lle
hynny.

Namau a
diweddariadau
i'r system

Nodwyd drwy drafodaethau gyda'r
sefydliadau y byddai system
cenhedlaeth nesaf yn lleihau'r achosion
heb eu cynllunio pan na fyddai'r system
ar gael.
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Byddai'n ddefnyddiol nodi sut
mae hyn wedi bod o fudd i
sefydliadau, oherwydd gall
hynny ddylanwadu ar ba
fetrigau i'w defnyddio i fonitro.
Er enghraifft, yn achos lefel
uwch o fodlonrwydd ymysg
defnyddwyr, gallai fod yn
ddefnyddiol monitro nifer yr
achosion o'r system yn torri a
godwyd gan ddefnyddwyr
system y llyfrgell. Fel arall, os
yw'n galluogi'r hwyluso llif
gwaith staff sefydliadol, yna
gallai fod yn ddefnyddiol
olrhain achosion heb eu
cynllunio pan nad oedd y
system ar gael, neu amser
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ymateb cyfartalog cyflenwr y
system o'r adeg y nododd y
sefydliad y broblem.
Ffynhonnell:

Cambridge Econometrics.

Cambridge Econometrics

50

Gwerthuso buddion ymagwedd consortiwm at system rheoli llyfrgell WHELF

7

Casgliadau
Canfyddiadau cyffredinol

Datblygodd yr astudiaeth hon ddyluniad addas yn seiliedig ar y fframwaith
gwerthuso effaith i asesu buddion meintiol prosiect system rheoli llyfrgell
WHELF yn systematig. Roedd hefyd yn cymhwyso'r dyluniad yn ymarferol, i
roi asesiad rhagarweiniol o arbedion cost amcangyfrifedig yr ymagwedd
'consortiwm gyda llywodraethu' at y prosiect hyd yma.
Mae dadansoddiadau presennol yn y maes hwn yn gyfyngedig, ac ymddengys
nad oes llawer o dystiolaeth ar sail y lenyddiaeth o unrhyw ymchwil a
gwerthusodd yn systematig yr amrywiaeth o fuddion drwy ymagwedd
consortiwm at gaffael a gweithredu system rheoli llyfrgell.
Rhoddodd asesiad o'r achosion busnes a wnaed gan sefydliadau unigol
consortiwm WHELF rai arwyddion o'r mathau o fanteision disgwyliedig a
fyddai'n dod yn sgil mabwysiadu'r dull dewisedig, yn ogystal â'r buddion
tebygol y disgwylir iddynt godi o'r dewis hwn yn y dyfodol. Pwysleisiodd
sefydliadau y buddion niferus i staff gweithredu a defnyddwyr ar hyd dau brif
ddimensiwn;
•

mabwysiadu system cenhedlaeth nesaf, sy'n dod â galluedd ychwanegol a
rhagor o gydnerthedd; a'r

•

ymagwedd consortiwm, sy'n rhoi cyfle i gydweithio, cynorthwyo ei gilydd
ac arbedion effeithlonrwydd.

Canfyddiadau allweddol asesiad o arbedion cost
Mae tystiolaeth o ganlyniadau ac effeithiau system rheoli llyfrgell WHELF yn
gyfyngedig, gan fod disgwyl i lawer o fuddion y prosiect ddod i'r amlwg yn y
tymor hwy. Archwiliodd yr astudiaeth y gwahaniaeth rhwng costau prosiect
system rheoli llyfrgell WHELF a chostau yn y sefyllfa wrthffeithiol
ddisgwyliedig. Canolbwyntiodd y dadansoddiad meintiol ar arbedion cost a
wireddwyd hyd yma:

Roedd caffael a
thanysgrifiadau
yn is o'i gymharu
â'r sefyllfa
wrthffeithiol.

•

yn ystod y broses gaffael;

•

arbedion o ran costau tanysgrifio drwy ymgeisio fel consortiwm;

•

costau llafur sefydliadol ar gyfer gweithredu a hyfforddiant; a

•

chostau llafur yn gysylltiedig â llywodraethu a rheoli prosiect.

Yn seiliedig ar y dadansoddiad hwn, mae'n amlwg bod costau yn is ym
mhrosiect system rheoli llyfrgell WHELF yn y cyfnod caffael. O ganlyniad i
ostyngiadau cyflenwyr, roedd costau tanysgrifio sefydliadau hefyd oddeutu
£76,000 y flwyddyn yn is nag yn y sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig gyda'i
gilydd yn 2015/16, ac amcangyfrifwyd y byddent £150,000 y flwyddyn yn is
gyda'i gilydd yn 2016-17. Mae llawer o sefydliadau yn rhagweld y bydd costau
tanysgrifio ar gyfer cyflenwyr gwasanaethau yn parhau i fod yn is yn y dyfodol.
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Yn y ddau achos, mae'n ymddangos fod yr ymagwedd consortiwm wedi
galluogi costau is o gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol (gan fod sefydliadau'n
gallu cronni ymdrechion ar gyfer caffael ac, fel uned, cynigwyd prisiau is i'r
consortiwm gan y cyflenwr).
Nid amcangyfrifir
bod costau rheoli
prosiect yn is yn
achos WHELF,
ac roedd angen
mewnbwn llafur
ychwanegol ar y
lefel rheoli

Ar y llaw arall, amcangyfrifir bod costau rheoli prosiect yn gyffredinol wedi bod
yn uwch o gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol a ragwelwyd. Yn ogystal â gofynion
rheoli prosiect lleol, canfu sefydliadau fod gofyn iddynt neilltuo rhagor o
adnoddau sy'n cyfrannu at reoli ar lefel consortiwm nag y byddai wedi ei
wneud yn y sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig. Fodd bynnag, mae'n bosibl y
gall costau rheoli prosiect uchel adlewyrchu faint o adnoddau sydd eu hangen
ar gyfer cam gweithredu'r prosiect yn unig, ac fe allai ostwng yn y dyfodol yn
sgil hynny.
Yn ogystal, roedd costau hyfforddi'n sylweddol, ac roeddent yn uwch o
gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol ddisgwyliedig. Y prif reswm am hyn yw'r
angen i bob aelod o staff o bob sefydliad gael eu hyfforddi ar y systemau
newydd. Rhagwelwyd na fyddai hyfforddiant ar gyfer yr holl staff yn
angenrheidiol i rai sefydliadau yn y sefyllfa wrthffeithiol, gan y byddai rhai
sefydliadau wedi prynu system fwy cydnaws â'u llif gwaith blaenorol. Yn
gyffredinol, amcangyfrifwyd y byddai costau hyfforddi staff yn amrywio rhwng
£7,000 a £87,000 gyda'i gilydd, ar draws y sefydliadau gwahanol.
Mae'r canlyniadau hyn yn awgrymu rhai canfyddiadau cyffredin:
•

Mae gwahaniaethau mewn costau o'u cymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol
ddisgwyliedig ar draws y sefydliadau yn tueddu i fod yn heterogenaidd,
heb tuedd amlwg yn ôl eu maint neu eu lleoliad. Yr hyn sydd bwysicaf o
ran benderfynu ar achosion costau uwch neu is, o gymharu hynny â'r
sefyllfa wrthffeithiol, yw trefniadau systemau rheoli llyfrgelloedd blaenorol y
sefydliadau a thebygrwydd y system honno i'r system cenhedlaeth nesaf a
fabwysiadwyd fel rhan o brosiect WHELF. Yn ogystal, mae'n bwysig
ystyried hefyd a fyddai'r sefydliadau wedi parhau â'u systemau etifeddol fel
arall yn y sefyllfa wrthffeithiol.

•

Gallai cydweithio a gweithredu fel consortiwm arwain at fuddion o ran
effeithlonrwydd, o ystyried y posibilrwydd i sefydliadau gyfuno adnoddau
ac arbenigedd. Cyfrannodd y broses o wneud cais fel consortiwm at y
cyflenwr yn cynnig prisiau is. Y tu hwnt i gostau tanysgrifio, mae'n bosibl y
gallai datblygu pwrpasol hefyd fod yn is o gymharu hynny â'r sefyllfa
wrthffeithiol, gan y gallai sefydliadau gyfuno arbenigedd, a gallai fod yn
haws rhannu a throsglwyddo gwaith a wnaed gan un sefydliad i
sefydliadau eraill, fel yr arsylwyd yn y broses o gyfieithu'r elfennau
cefndirol i'r Gymraeg. Po fwyaf o sefydliadau y gellir cymhwyso'r
datblygiadau pwrpasol ar eu cyfer, yr uchaf y gall yr enillion posibl fod.

•

Fodd bynnag, gall cydweithio arwain at gostau "untro" uwch. Yn benodol,
os bydd sefydliadau yn dewis system rheoli llyfrgell sy'n sylweddol
wahanol i'w systemau a etifeddwyd, yna mae'n bosibl y byddai costau
wedi bod yn uwch o gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol (oherwydd yn yr
achosion hynny, byddai'r dewis gwrthffeithiol wedi galluogi llif gwaith tebyg
i barhau ac ni fyddai cymaint o hyfforddiant wedi bod yn angenrheidiol).
Wedi dweud hynny, gallai gofynion adnoddau ychwanegol ar gyfer
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sefydliadau i roi mewnbwn ar lefel y consortiwm arwain at brosesau o
ansawdd gwell. Yn yr achos hwn, gwelwyd bod y costau uwch o gymharu
â'r sefyllfa wrthffeithiol i'w cael mewn costau llafur sefydliadol ar gyfer
rheoli prosiectau, hyfforddi a gweithredu.
•

Gall manteision dewis meddalwedd "cenhedlaeth nesaf" fod yn rhai
ansoddol a hirdymor yn bennaf. Mae astudiaethau achos yn dangos
tystiolaeth a wireddwyd yn ystod camau caffael, rhoi ar waith a gweithredu
cynnar y prosiect.

Ymgymryd â gwerthusiadau i ddeall maint y buddion
Hyd yn hyn, mae ymchwil i werthuso'r buddion a wireddwyd ym mhrosiect
system rheoli llyfrgell WHELF wedi ei seilio i raddau helaeth ar asesiadau
ansoddol o'r buddion yn y maes. Fel y cyfryw, yn ystod camau cynnar yr
astudiaeth hon, aeth llawer o ymdrech at adeiladu fframwaith i asesu'n feintiol
i ba raddau mae'r buddion disgwyliedig wedi codi.
Roedd hyn yn cynnwys y camau a ganlyn:

Mae'r data sydd
ar gael yn sail i
ymarferoldeb
nifer o
ymagweddau
meintiol at
werthuso
buddion

•

datblygu map rhesymeg i ganfod, ar lefel ddamcaniaethol, y buddion a
ddisgwylir, a'r mecanweithiau y disgwylir iddynt ddigwydd drwyddynt;

•

asesu dichonoldeb mabwysiadu ymagweddau gwahanol i werthuso effaith;
a

•

gweithredu'r dull mwyaf addas, gan gydbwyso dichonoldeb a chadernid
cynlluniau gwahanol.

Mae'r hyn sydd fwyaf addas yn dibynnu ar nodweddion penodol y parth. Mae
argaeledd data yn ystyriaeth allweddol. Mae data o sefydliadau yn hollbwysig
o ran mesur perfformiad yn feintiol:
•

Yn ddelfrydol, dylai monitro dangosyddion allweddol sy'n cofnodi
perfformiad y prosiect newydd ddechrau mor gynnar â phosibl, yn
ddelfrydol cyn cychwyn unrhyw weithgaredd sy'n ymwneud â'r system
rheoli llyfrgell newydd.

•

Dylai monitro fod yn barhaus drwy gydol y prosiect system rheoli llyfrgell ar
ei hyd. O ystyried effeithiau disgwyliedig hirdymor prosiectau o'r fath, mae
monitro rheolaidd cyn ac yn ystod oes y system rheoli llyfrgell yn bwysig.

•

Os bydd y prosiect yn ymwneud â sefydliadau lluosog, yna byddai'n
ddefnyddiol sicrhau bod y data'n cael ei gasglu'n gyson (h.y. ar yr un
amser, ac yn ôl yr un diffiniadau) er mwyn sicrhau cymaroldeb.

Mae cyfranogiad timau prosiect gan y gwahanol sefydliadau sy'n rhan o'r
prosiect system rheoli llyfrgell hefyd yn ddefnyddiol, oherwydd gall eu
gwybodaeth am y maes a'u profiad ymarferol o gymryd rhan yn y prosesau
helpu i wella dealltwriaeth gyd-destunol y data.
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Y fframwaith a argymhellir
Mae'r map rhesymeg a ddatblygwyd yn darparu fframwaith trefniadol
damcaniaethol i ymhelaethu ac egluro effeithiau disgwyliedig a chanfyddedig
prosiect system rheoli llyfrgell WHELF yn systematig i sefydliadau unigol.
Mae'r map
rhesymeg yn
ymestyn y tu
hwnt i edrych ar
y buddion
disgwyliedig yn
unig

Mae'r map rhesymeg yn rhannu'r prosiect yn chwe phrif gategori:
•

cyd-destun y prosiect;

•

mewnbynnau'r prosiect;

•

y gweithgareddau sy'n troi'r mewnbynnau hynny'n allbynnau;

•

allbynnau disgwyliedig y prosiect;

•

y canlyniadau canolraddol y disgwylir iddynt ddeillio o'r allbynnau; ac

•

effeithiau'r prosiect yn y pen draw.

Mae'r gwahanol elfennau yn hwyluso dealltwriaeth o'r dulliau a'r prosesau y
disgwylir iddynt arwain at y buddion.
Mae'r map
rhesymeg yn
cwmpasu pob
cam o brosiect
WHELF

Mae gan ymagwedd y consortiwm at fudo i system cenhedlaeth nesaf
oblygiadau y tu hwnt i redeg a rheoli'r system. Roedd ymagwedd WHELF yn
effeithio ar sut roedd y consortiwm yn caffael ac yn gweithredu'r prosiect, ac y
mae wedi agor (ac mae disgwyl iddo barhau i agor) cyfleoedd ar gyfer
trefniadau mwy cydweithredol yn y dyfodol. O ganlyniad, mae'r map rhesymeg
yn ymdrin â'r camau sy'n arwain at weithredu'r system rheoli llyfrgell, er mwyn
'r fframwaith drefniadol ystyried a chyfrifo yr holl fuddion perthnasol posibl ar
bob cam o'r prosiect.

Mae'r map
rhesymeg wedi
ei anelu at lefel y
consortiwm, ond
mae'n hyblyg i
ddarparu ar gyfer
dadansoddiadau
Yr ymagwedd
ar lefel
"gwirioneddol
/a
sefydliadol

Cynlluniwyd y map rhesymeg i fod yn gymwys i'r consortiwm cyfan, gan beidio
â hepgor buddion i sefydliadau unigol. Ar lefel y consortiwm, dylid ystyried
elfennau ychwanegol, fel cynnwys y tîm rheoli a llywodraethu. Mae'r
cydrannau hyn yn ystyriaethau pwysig o ystyried y goblygiadau o ran costau,
yn ogystal â chyfrifo ymagwedd reoli'r prosiect.

ragwelir"

Y tu hwnt i'r map rhesymeg, mae angen fframwaith gwerthuso i drosi
dealltwriaeth o'r prosiect ar lefel ddamcaniaethol i ddealltwriaeth o a
wireddwyd y buddion disgwyliedig damcaniaethol, yn ogystal â maint y
buddion hyn.
Caiff ymagweddau lled-arbrofol eu mabwysiadu'n aml i werthuso effaith y
prosiectau, y polisïau a'r rhaglenni. Fodd bynnag, mae'n anodd cymhwyso'r
cynllun hwn yn achos WHELF, o ystyried y diffyg data cynhwysfawr a'r
anhawster wrth nodi sefydliadau cyffelyb a allai gynrychioli'r sefyllfa
wrthffeithiol.
Yn hytrach, y cynllun a ddewiswyd yw'r ymagwedd "gwirioneddol / a ragwelir",
sy'n ceisio amcangyfrif y gwahaniaeth yn y canlyniadau o'r hyn a
ddigwyddodd, a beth fyddai wedi digwydd yn absenoldeb prosiect system
rheoli llyfrgell WHELF. Gall y gwahaniaeth mewn canlyniadau amcangyfrifedig
roi syniad o effaith peidio â bod yn rhan o'r consortiwm.
I fabwysiadu'r dull hwn, mae'n angenrheidiol cael metrigau'r canlyniadau
gwirioneddol ar gyfer cymharu. Fodd bynnag, mae amrywiaeth y metrigau
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sydd ar gael yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Ond bydd gwaith pellach ar fonitro a
datblygu metrigau yn parhau, gobeithio, gan adeiladu ar ganfyddiadau'r
astudiaeth hon.

Edrych i'r dyfodol
Nid yw'r dystiolaeth a'r gwaith a wnaed ar gyfer yr astudiaeth hon yn mesur i
ba raddau y daeth yr holl fuddion a ddisgwylir i'r golwg. Dim ond ym mis Awst
2016 y cwblhawyd gweithredu prosiect system rheoli llyfrgell WHELF, ac felly
prin yw'r dystiolaeth o ganlyniadau ac effeithiau hyd yn hyn. Mae angen
rhagor o waith i ddatblygu metrigau i fesur canlyniadau meintiol anariannol.
Disgwylir i'r canlyniadau anariannol hyn hefyd fod yn llawer mwy hirdymor, ac
felly mae'n annhebygol y gellir sylwi arnynt eto (yn enwedig yn achos
sefydliadau carfan 3).
Dylai'r map rhesymeg a'r dyluniad gwerthuso a ddatblygwyd yma, ynghyd â
chanllawiau ychwanegol a chymhwyso ymarferol i arbedion cost, helpu
ymdrechion i asesu buddion WHELF yn y dyfodol. Wrth i gyfnod gweithredu'r
system rheoli llyfrgell newydd ymestyn, a gydag ymdrechion monitro mwy
cynhwysfawr sy'n gallu cyfrannu at ragor o agweddau ar y canlyniadau sy'n
gysylltiedig â system, rhagwelir y bydd cwmpas ar gyfer dadansoddiadau mwy
manwl yn y dyfodol, yn enwedig o'r canlyniadau anariannol sy'n deillio o
fabwysiadu'r trefniant penodol hwn.
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Atodiadau
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Atodiad A

A.1
Y strwythur
sylfaenol

Manylion ychwanegol ar yr
ymagwedd map rhesymeg

Disgrifiad mwy manwl o'r ymagwedd map rhesymeg

Mae'r ymagwedd map rhesymeg a fabwysiadwyd ar gyfer yr astudiaeth hon yn
diffinio rhaglen gan ddefnyddio chwe phrif gategori19:
•

cyd-destun;

•

mewnbynnau;

•

gweithgareddau;

•

allbynnau;

•

canlyniadau canolraddol; ac

•

effeithiau;

gyda chysylltiadau rhwng yr elfennau lle mae hynny'n cyfrannu gwybodaeth.
Mae hyn yn helpu i lywio'r fecanwaith i weld pa allbynnau all arwain at ba
ganlyniadau, a pa ganlyniadau sy'n bwydo pa effeithiau.

A.2

Y sail resymegol ar gyfer y map rhesymeg

Mae datblygu’r map rhesymeg yn rhoi sail ddamcaniaethol ar gyfer adeiladu
ymdrechion dilynol i fesur buddion y system rheoli llyfrgell newydd ac i
argymell dulliau priodol i asesu ei heffeithiau.
Yn y map
rhesymeg, mae'r
prif ffocws ar y
canlyniadau
canolraddol a'r
effeithiau fel
ffordd o ddeall
buddion
disgwyliedig y
system

Bydd y map rhesymeg yn canolbwyntio ar y ddealltwriaeth o'r canlyniadau
canolraddol a'r effeithiau. Bydd y ddealltwriaeth hon yn ysgogi'r gwahanol
agweddau meintiol ar ganlyniadau y mae angen eu mesur, a, lle bo'n bosibl,
bydd yn cael ei fapio ar gyfer dangosyddion i olrhain i ba raddau mae'r
canlyniadau hynny wedi cael eu gwireddu.
O'r dangosyddion hyn, dylai fod yn bosibl asesu'r graddau y cyflawnir buddion
posibl dros y broses o weithredu a defnyddio'r system rheoli llyfrgell
cenhedlaeth nesaf ar draws y sefydliadau gwahanol.
Gall y dimensiynau eraill (hynny yw, y cyd-destun, y mewnbynnau, y
gweithgareddau a'r allbynnau) hefyd ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ar
gyfer gwerthuso buddion. Yn gyffredinol, mae'n darparu strwythur trefniadol
cyfleus ar gyfer meddwl am a grwpio agweddau ar brosiect system rheoli
llyfrgell WHELF. Er enghraifft, mae deall y cyd-destun yn helpu i lywio'r sefyllfa
wrthffeithiol y gellir cymharu'r canlyniadau a wireddwyd yn eu herbyn, i
werthuso maint y buddion. Yn yr un modd, gall deall y mathau o fewnbynnau i
system rheoli llyfrgell ar y cyd ddylanwadu ar ddimensiynau data y gellid ei
gasglu wrth asesu arbedion cost system newydd.

19

Mae archwiliad mwy manwl o beth mae'r elfennau gwahanol hyn yn eu cynrychioli ar gael yn yr adran a

ganlyn.
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Mae'r map
rhesymeg yn
fwyaf perthnasol
ar lefel
consortiwm

Mae'n werth cofio bod y fframwaith map rhesymeg fel y'i cymhwysir yn y cyddestun hwn yn gyffredinol i lefel y consortiwm. Wrth amlinellu'r effeithiau
disgwyliedig ar draws y sefydliadau gwahanol, caiff elfennau neilltuol a
ffactorau cyd-destunol penodol i'r gweithredu o fewn pob sefydliad eu hepgor.
Yn hyn o beth, gall asesiadau ansoddol cysylltiedig, neu waith ychwanegol i
addasu'r map rhesymeg i ymwneud â sefydliadau unigol, fod yn llawn
gwybodaeth.

A.3

Disgrifiad manwl o'r map rhesymeg a gymhwysir i WHELF

Cyd-destun

Yn y cyd-destun sy'n ysgogi dealltwriaeth o pam y gweithredwyd system rheoli
llyfrgell cenhedlaeth nesaf, a beth oedd amcanion yr Aelodau consortiwm yn
diweddaru i'r system newydd. Mae'r cyd-destun hefyd yn rhoi rhyw syniad o rai
o swyddogaethau'r prosiect yn ceisio mynd i'r afael â nhw neu eu datrys.

Roedd
cyfyngiadau
systemau a
etifeddwyd a
datblygiadau
technolegol yn
ffactorau pwysig
a oedd yn gyrru'r
mudo at system
rheoli llyfrgell
newydd

Daeth y ddealltwriaeth o'r cyd-destun y mae WHELF yn gweithredu'r system
rheoli llyfrgell yno drwy'r astudiaeth ymchwil, cwmpasu a manyleb yn
bennaf(Hughes et al., 2012), ynghyd â'r astudiaeth ddichonoldeb a'r gweithdy.
Mewn sawl ffordd, roedd staff a defnyddwyr yn y sefydliadau yn teimlo bod
angen newid i system cenhedlaeth nesaf. Pwysleisiodd yr astudiaeth
ddichonoldeb fod rhai systemau yn cyrraedd 'diwedd eu hoes', ac roedd staff
yn chwilio am ffyrdd addas o uwchraddio neu foderneiddio (t.11, Jisc a
WHELF; 2013). Un rhan o'r broblem oedd y straen roedd defnyddio'r
systemau hen ffasiwn hyn yn ei roi ar staff llyfrgell; roedd yr achos busnes a
wnaed gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn awgrymu bod staff a llif gwaith yn
'cael trafferth addasu i ddatblygiadau o ran darparu gwybodaeth ac adnoddau"
(t.3, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam). Mae'r achos busnes a ddatblygwyd gan
Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi rhyw syniad o beth yw'r datblygiadau
hyn; nododd yn ei hamcanion y dylai'r prosiect 'alluogi staff i optimeiddio llif
gwaith, gyda'r hyblygrwydd i gefnogi rhestrau tasgau wedi eu teilwra, llif
gwaith a rhybuddion llif gwaith, y gallu i awtomeiddio prosesau allweddol, a
chymorth i ddewis rhwng awtomeiddio a chyfryngu pwyntiau penderfynu
allweddol yn llif gwaith"(t.7, Cáceres-Soto a Thomas; 2014). Roedd
gwelliannau technolegol a newidiadau mewn casgliadau a gwasanaethau
llyfrgell yn cynnwys yr angen i reoli asedau digidol ac argraffu yn well, a
dymuniad i ddefnyddio swyddogaethau sy'n manteisio ar wybodaeth sydd ar
gael yn gyflym ar ddefnydd a chyfaint casgliadau (t.2, Prifysgol Morgannwg).

Mae'r awydd i
gydweithio hefyd
yn ffactor pwysig

Rhywbeth a oedd yn ategu'r galw am swyddogaethau sydd ar gael mewn
meddalwedd cenhedlaeth nesaf oedd yr awydd am ragor o gydweithio o fewn
WHELF. Pwysleisiodd WHELF 'ymagwedd gyfannol at wasanaethau llyfrgell
addysg uwch yng Nghymru' (t.10, Jisc a WHELF; 2013), a oedd, yn fwy
cadarn, yn canolbwyntio ar:
•

'y cyfle i rannu gwasanaethau llyfrgell ledled Cymru;

•

datblygu cytundebau prynu drwy gonsortiwm ar gyfer adnoddau electronig;
a

•

gweithio ar y cyd ar fentrau allweddol eraill fel ystorfeydd Cymru.'

(t.10, ibid.).
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Mewnbynnau

Gellir dosbarthu'r mewnbynnau ar gyfer y broses system rheoli llyfrgelloedd i
raddau helaeth yn bum prif gategori:
•

mewnbynnau caledwedd;

•

mewnbynnau seilwaith;

•

mewnbynnau meddalwedd;

•

mewnbynnau ariannol; a

•

mewnbynnau llafur.

Er bod disgwyl i fewnbynnau caledwedd fod mor fychan â phosibl o ganlyniad
i symud i system yn y cwmwl, mae'n bosibl y bydd angen gosod caledwedd
TG ychwanegol. Un enghraifft bosibl yw'r angen i osod caledwedd i gynyddu
lled band o fewn sefydliad, os disgwylir i'r defnydd o'r rhyngrwyd gynyddu'n
sylweddol drwy ddefnyddio'r system yn y cwmwl.
Roedd adborth aelodau o'r gweithdy yn awgrymu mai'r ffordd orau o
ddosbarthu costau staff oedd yn ôl y tasgau y mae'r aelodau hynny o staff yn
ymgymryd â nhw. Mae gwahanu mewnbynnau staff i rolau gwahanol, gan
weithredu ar lefel sefydliadol neu lefel consortiwm, yn ychwanegu manylder at
gyfrifiadau costau'r adnoddau dynol sydd eu hangen ar gyfer gwahanol
agweddau ar system rheoli llyfrgell WHELF. Mae costau llafur hefyd yn
cynnwys y rhai sy'n allanol i sefydliadau, fel y rhai sy'n ymwneud â chyngor
cyfreithiol allanol yn ystod y broses gaffael, neu gostau hyfforddi cyflenwyr.

Gweithgareddau

Mae'r gweithgareddau yn trosi'r mewnbynnau yn allbynnau. Drwy ailadrodd y
map rhesymeg, cynhwyswyd gweithgareddau cyn caffael a chaffael yn y map
rhesymeg, oherwydd y buddion a gafwyd yn ystod y prosesau hynny. Gan
hynny, mae'r map rhesymeg yn cynrychioli'r holl broses o symud at y system
rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf (gan gynnwys y camau cyn caffael, caffael a
phrynu), yn hytrach na dim ond cynrychioli gweithredu a'r defnydd gweithredol
o'r system newydd.

Mae'r map
rhesymeg yn
cwmpasu pob
agwedd ar
system rheoli
llyfrgell WHELF,
o'r cam cyn
caffael i
weithgareddau
ôl-weithredol

Disgwylir i'r gweithgareddau ymestyn y tu hwnt i'r cam gweithredol hefyd.
Cyfeiria sefydliadau WHELF at ddyhead ac awydd i gydweithio ymhellach ar ôl
caffael a phrynu'r system rheoli llyfrgell ar y cyd, i hybu cyfleoedd cydweithio a
datblygu ychwanegol. Caiff hyn ei ddiffinio ar y map rhesymeg fel
gweithgareddau 'ôl-weithredol'.

Allbynnau

Ar wahân i brynu a defnyddio meddalwedd, mae gweithgareddau hefyd yn
cwmpasu dyfeisio a gweithredu llif gwaith a'r arferion gorau. Mae meddalwedd
system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf yn cynnig swyddogaethau newydd a
gwybodaeth, y mae'n rhaid datblygu gweithdrefnau arfer gorau a llif gwaith
gorau posibl ar eu cyfer. Mae llwyfan system rheoli llyfrgell ar y cyd hefyd yn
agor cyfleoedd ar gyfer rhagor o gydweithio gwerth ychwanegol ynghylch
rhannu adnoddau (er enghraifft, fel rhannu gwaith catalogio a benthyca
cyfatebol).
Yn gyson â'r ymagwedd ar gyfer y gweithgareddau a'r mewnbynnau, ystyrir
bod y broses gaffael ar y cyd yn allbwn. Mae ymarferoldeb a nodweddion y
system yn seiliedig yn bennaf ar y gofynion cyn y digwyddiad fel yr
amlinellwyd yn yr astudiaeth ddichonoldeb (t.14, Jisc a WHELF; 2013), a
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ddiwygiwyd yng ngoleuni'r awgrymiadau yn y gweithdy, yn seiliedig ar
newidiadau i rinweddau a nodweddion y system rheoli llyfrgell ar waith.
Roedd awgrymiadau yn ystod y gweithdy am fentrau datblygu yn y dyfodol yn
cynnwys rhyngwyneb ar ap, a haen feddalwedd ychwanegol, yn gweithredu ar
lefel y consortiwm.

Canlyniadau
canolraddol

Gan adeiladu ar y 'rhestr hir' o ganlyniadau'r astudiaeth ddichonoldeb
(tudalennau 20-1, Jisc a WHELF; 2013) a'r achosion busnes 20, mae'r
canlyniadau canolraddol yn canolbwyntio ar y canlyniadau tymor byr, wedi eu
rhannu'n chwe phrif math.
Mae'r categori cyntaf yn rhestru'r canlyniadau canolraddol sy'n deillio o fudo i
feddalwedd system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf. Dewisodd WHELF brynu
system yn y cwmwl hefyd, sy'n rhoi buddion ychwanegol i sefydliadau a
defnyddwyr. Rhai o'r canlyniadau tymor byr sy'n debygol o ddod drwy'r system
cenhedlaeth nesaf yw'r posibilrwydd o integreiddio casgliadau llyfrgelloedd
gwahanol, ac integreiddio'r system rheoli llyfrgell newydd gyda systemau
mewnol eraill21 ar draws y sefydliad.

Mae'r ffurf
consortiwm gyda
llywodraethu yn
arwain yn
benodol at
ganlyniadau
canolraddol
penodol i
WHELF

Mae pedwar categori yn canolbwyntio ar ganlyniadau canolraddol sy'n deillio o
fabwysiadu ffurf 'consortiwm gyda llywodraethu' a ddewiswyd gan WHELF.
Gellir dosbarthu'r canlyniadau canolraddol hyn ar hyd dau brif ddimensiwn,
fwy neu lai:
•

canlyniadau sy'n digwydd mewn rhai sefydliadau o ganlyniad i weithredu
fel consortiwm;
-

•

mae hyn yn rhoi un set o ganlyniadau, sydd wedi eu diffinio yn y map
rhesymeg fel 'canlyniadau buddiol ar lefel sefydliadol, oherwydd
cyfranogiad mewn consortiwm'. Er enghraifft, roedd rhai sefydliadau llai
o faint yn gallu elwa ar yr adnoddau a ddarparwyd gan sefydliadau
mwy o faint i gael nodweddion ac ymarferoldeb ar gyfer eu system
rheoli llyfrgell y byddai'n annhebygol fel arall y byddent wedi ei brynu
neu ei ddatblygu'n annibynnol.

canlyniadau sy'n digwydd ym mhob sefydliad o ganlyniad i weithredu fel
consortiwm, wedi eu rhannu ar hyd llinellau thematig yn dri chategori;
-

-

20

mae un categori yn gysylltiedig â chyfuno cronfeydd data casgliadau
llyfrgelloedd, er mwyn gwella gallu defnyddwyr i ganfod pethau;
Mae categori arall yn canolbwyntio ar gynnydd, a safon uwch, data
dadansoddol sydd ar gael i staff y llyfrgell. Caiff y data hwn ei gronni ar
y lefel genedlaethol ar draws holl aelodau WHELF;
mae trydydd categori buddion sy'n berthnasol i bob aelod o'r
consortiwm yn canolbwyntio ar y canlyniadau sy'n deillio o ragor o
gydlynu wrth weithredu a defnyddio'r system rheoli llyfrgell newydd. Yr
enghreifftiau mwyaf amlwg o fewn y categori hwn yw sgiliau ar y cyd

Er enghraifft, gweler t.8, Owen a Stanley (2014); tudalennau 1-2, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam; a t.2, Coleg

Cerdd a Drama.
21

Awgrymodd cynrychiolwyr o'r Llyfrgell Genedlaethol mai un budd defnyddiol fyddai cysoni'r system rheoli

llyfrgell â'u systemau ariannol ehangach.
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staff; drwy rannu profiadau a hyfforddiant, mae'n debygol y byddai
enillion effeithlonrwydd (o ran yr amser a'r adnoddau eraill sydd eu
hangen) na phe bai pob sefydliad yn gweithio'n annibynnol.
Gall buddion
ariannol a
chyllidol fod yn
eilaidd o ran
pwysigrwydd,
ond ni ddylid eu
hanwybyddu

Effeithiau

Yn olaf, rhywbeth sy'n ymwneud â chategorïau eraill ac eto'n wahanol yw'r
canlyniadau cyllidol ac ariannol. Er y gellir ystyried y buddion ariannol fel
rhywbeth o bwys eilaidd o'i gymharu â 'sbardun gwirioneddol' gwelliannau i
brofiadau defnyddwyr (t.15, Owen a Dalling; 2016), gallai'r enillion ariannol fod
yn sylweddol o bosibl, serch hynny, a gall fod yn fater o bwysigrwydd neilltuol i
randdeiliaid penodol ar lefel sefydliadol. Gwelir un enghraifft amlwg o hyn ym
Mhrifysgol Caerdydd, lle gwelir y system rheoli llyfrgell ar y cyd fel cyfrannwr at
darged ehangach y Brifysgol o gyflawni gwarged arian parod o 5% y flwyddyn
(t.6, Owen a Stanley; 2014). At hynny, gall arbedion ariannol fod yr agwedd
hawsaf i'w mesur mewn termau meintiol wrth ystyried buddion y prosiect, ac
mewn rhai sefyllfaoedd, gallai fod yn briodol cynrychioli mesuriadau meintiol
eraill mewn termau ariannol (er enghraifft, amser staff).
Yn wahanol i'r canlyniadau canolraddol, rhagwelir y bydd yr effeithiau yn fwy
hirdymor eu natur, ac yn llawer mwy ansicr. At hynny, y tu hwnt i'r system
newydd, gall llawer o ffactorau gwahanol ddylanwadu ar yr effeithiau hyn. Nid
yw'n ymarferiad syml priodoli'r newid mewn effeithiau sy'n deillio o weithredu'r
system rheoli llyfrgell newydd. Er enghraifft, pe bai bodlonrwydd myfyrwyr
gyda'r llyfrgell yn cynyddu neu'n gostwng, byddai'n her ynysu effaith y profiad
gwell i ddefnyddwyr drwy'r system rheoli llyfrgell newydd, oddi wrth ffactorau
eraill cymysglyd a allai o bosibl effeithio ar newid ym modlonrwydd myfyrwyr
gyda llyfrgelloedd y sefydliad. Gall ymagweddau mwy ansoddol, fel cynnal
astudiaethau achos, wella dealltwriaeth o'r graddau y mae effeithiau yn cael
eu gwireddu fesul sefydliad.

Gellir meddwl am
yr effeithiau fel
"nodau" y
disgwylir i
gyflwyno'r
system rheoli
llyfrgell newydd
gyfrannu atynt

Daw'r effeithiau a nodwyd o'r astudiaeth ddichonoldeb a'r achosion busnes
gan amlaf. Er bod buddion mabwysiadu system rheoli llyfrgell ar y cyd yn
debyg yn fras ar draws yr holl wahanol sefydliadau, mae'n amlwg y gall
pwysigrwydd cymharol yr effeithiau disgwyliedig amrywio o sefydliad i
sefydliad. Yn achos llyfrgell Prifysgol Caerdydd, yn ogystal â cheisio cyflawni
gwarged arian parod, pwysleisiodd yr achos busnes y targed o sicrhau lefel
uchel o fodlonrwydd ymysg myfyrwyr (ibid.). Mae Prifysgol De Cymru yn
rhannu targedau tebyg o wella sgoriau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr drwy
weithredu'r system rheoli llyfrgell ar y cyd (t.2, Prifysgol Morgannwg).
Pwysleisiodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mai un budd strategol allweddol
oedd gwella 'mynediad myfyriwr ac academaidd at yr holl adnoddau dysgu ar
y rhestrau darllen, a fydd yn cael effaith uniongyrchol a chadarnhaol ar brofiad
myfyrwyr' (t.1, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam). Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru
yn rhestru nifer o amcanion, fel 'mynd i'r afael â gofynion noddwyr presennol
a'r staff' ar gyfer y saith mlynedd nesaf, a lleihau'r amser a dreulir ar dasgau
gweinyddol y system rheoli llyfrgell 50% (t.8, Murphy et al.; 2014). O
ganlyniad, datblygwyd rhestr effeithiau o fewn y map rhesymeg ar lefel eang,
fel y i'r graddau y gallant fod yn gymwys neu y gellir eu haddasu i'r holl
amcanion ar lefel sefydliadol.

Pwy sy'n elwa?

Drwy'r effeithiau, mae'r map rhesymeg hefyd yn amlygu'r prif grwpiau o
ddiddordeb yng nghyd-destun system rheoli llyfrgell WHELF. Yn bennaf, y
poblogaethau allweddol i ganolbwyntio arnynt yw:
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•

defnyddwyr rheng flaen, sy'n bennaf yn fyfyrwyr a staff academaidd mewn
prifysgolion ac aelodau o'r cyhoedd mewn sefydliadau nad ydynt yn
academaidd;

•

defnyddwyr cefndirol y feddalwedd, sef at ei gilydd staff y Llyfrgell sy'n
defnyddio'r feddalwedd ar gyfer tasgau rheoli llyfrgell.
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Atodiad B

B.1
Ymagweddau
amgen a
ystyriwyd o
feysydd
cysylltiedig

Manylion ychwanegol am y
fframwaith gwerthuso i
werthuso buddion system
rheoli llyfrgell WHELF

Ymagweddau amgen mewn meysydd cysylltiedig

Ceir fframweithiau amgen sydd wedi eu cymhwyso i feysydd tebyg - er
enghraifft, wrth fesur gwerth llyfrgelloedd cyhoeddus, a mesur gwerth y data.
Er bod cysyniadau a thechnegau defnyddiol o fewn yr ymagweddau hyn a allai
fod o ddiddordeb wrth werthuso buddion prosiect system rheoli llyfrgell
WHELF, ni nodwyd y rhain fel yr ymagweddau gorau yn y dyfodol. Ceir
crynodeb o'r fframweithiau eraill hyn yn Tabl B.1.
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Tabl B.1: Ymagweddau amgen

Dull

Disgrifiad byr o'r dull

Manteision

Anfanteision

Addasrwydd ar gyfer
prosiect WHELF

Dull pennu

Mae diffiniad a ddarperir yn y Llyfr

•

•

•

gwerth amodol

Gwyrdd yn diffinio’r dull fel 'gofyn

ariannol; mae'n gymharol syml

weithredu’n foddhaol, gan ei fod yn

addas ar gyfer prosiect

yn uniongyrchol i bobl faint

deall y canlyniad, gyda dewisiadau

cynnwys proses dylunio holiadur

WHELF, gan fod rhai

fyddent yn barod i’w dalu am

ar gyfer cyfrifiadau pellach (e.e.

trylwyr i gael ymatebion priodol.

elfennau o system y llyfrgell

nwydd neu wasanaeth, neu faint
maent yn barod i’w dderbyn i roi'r

Canfyddir un rhif mewn termau

enillion ar fuddsoddiad).
•

•

Mae'r ymagwedd hon wedi cael

gorau iddi' (t.101, Trysorlys ei

blaenoriaeth mewn meysydd

Mawrhydi; 2003). Yng nghyd-

cysylltiedig.

Mae’r dull yn gymhleth i'w

•

wedi cael eu prisio’n barod.

Mae'n bosibl y gall canlyniadau
beidio ag argyhoeddi rhanddeiliaid.

Bernir nad yw’r dull hwn yn

•

Yn ogystal, nid yw'n

Gall fod yn llafurus ac yn ddrud i'w

fframwaith y gall WHELF ei

ddylunio a'i weithredu.

ddatblygu'n realistig heb

destun WHELF, byddai hyn yn

wybodaeth arbenigol am y

darparu un rhif y gellir ei

dechneg.

ddehongli fel cyfanswm gwerth y
gwasanaeth.
Technegau

Mae hwn yn ddyluniad mwy

econometrig

cadarn na'r dull a argymhellwyd.

•

gyda sefydliadau eraill (nad ydynt

•

briodoli achosiaeth i effaith y

Byddai'n golygu paru
priodoleddau sefydliadau WHELF

Mae'n cyflwyno'r posibilrwydd o
driniaeth.

•

Gall lywio graddfa gyfartalog

•

arwyddocâd ac effaith.

Data mwy dwys ac anodd ei

•

Nid yw’r dull hwn yn addas

weithredu na dyluniadau llai

iawn oherwydd diffyg data

cadarn.

digonol ym mhrosiect

Mae angen cyfranogiad

WHELF, ac oherwydd maint

economegwyr profiadol fesul

bychan y sampl (deg

wedi rhoi system rheoli llyfrgell

sefydliad (a fesul canlyniad) i

sefydliad i gyd).

WHELF ar waith). Gall y

benderfynu ar gyd-destunau

sefydliadau hyn a nodwyd fod yn

gwrthffeithiol addas a gweithredu

fframwaith y gall WHELF ei

technegau econometrig.

ddatblygu'n realistig heb

Mae angen cyfraniad sefydliadau y

wybodaeth arbenigol am y

tu allan i gonsortiwm WHELF.

technegau.

achos gwrthffeithiol ar lefel
sefydliadol os ydynt yn cyflawni'r
holl amodau.
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Mae'n gymharol syml cyfrifo

•

Ni sefydlir achosiaeth.

cost posibl yn unig, mae'r dull hwn

arbedion effeithlonrwydd (arbedion

•

Mae'n rhaid gwneud tybiaethau

ystyriaeth ddefnyddiol, ond

yn eiriol dros gyfrifo costau

ariannol), a gall ddarparu canlyniad

cryf ynghylch sut caiff yr arbedion

gellir ystyried buddion

effeithlonrwydd cynyddol fel budd

hawdd ei ddehongli o gostau cyn

ariannol eu gwario er mwyn cael

anuniongyrchol yn eithaf

uniongyrchol, gan gymharu’r

ac ar ôl yr ymyriad.

syniad o werthoedd

hapfasnachol, ac o bosibl yn

Mae defnyddio dulliau tebyg wedi

argyhoeddiadol o'r buddion

anos eu mesur o fewn y parth

cael blaenoriaeth yn y maes.

anuniongyrchol.

hwn.

Buddion

Gan ganolbwyntio ar arbedion

anuniongyrcho
l

sefyllfa cyn ac ar ôl yr ymyriad.
Yna, drwy wneud rhai tybiaethau
ar sut y defnyddir arbedion

•

•

•

effeithlonrwydd yn dilyn hynny
(e.e. ar ragor o waith a ymchwil a
datblygu), gellid cyfrifo'r buddion

•

Mae arbedion cost yn

Gall fod yn anodd cyfrifo gwerth y
buddion anuniongyrchol.

•

Mae'n ffocws cul iawn o fuddion
uniongyrchol y driniaeth.

'anuniongyrchol' fel y
gwerth/buddion ychwanegol mae
defnyddio'r gronfa yn ei ddarparu
o ganlyniad.
Ffynhonnell: Cambridge Econometrics.
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B.2
Y sefyllfa
wrthffeithiol,
dilysrwydd, a
dibynadwyedd

Gwerthuso effaith: y sefyllfa wrthffeithiol a'r dyluniad gwir
arbrofol

Mae BIS (2011) yn rhestru dau brif amod ynghylch ymgymryd â gwerthusiad
effaith gref:
•

adnabyddiaeth gywir o'r achos gwrthffeithiol; a

•

dylai canlyniadau gwerthuso fod yn gadarn; hynny yw, mor 'ddilys' a
'dibynadwy' â phosibl (tudalennau 21-2, BIS; 2011).

Mae'r sefyllfa wrthffeithiol yn dybiaeth ddamcaniaethol o beth fyddai wedi
digwydd mewn sefydliadau yn absenoldeb system rheoli llyfrgell WHELF. Yn
ymarferol, nid yw'r sefyllfa wrthffeithiol fyth yn cael ei chadw 22. Weithiau,
defnyddir data arsylwi ar gyfer unedau tebyg sydd heb gael eu 'trin' i
frasamcanu'r sefyllfa wrthffeithiol. Yn achos WHELF, gall hyn fod yn
sefydliadau addysg uwch eraill, neu lyfrgelloedd cyhoeddus. Disgwylir i'r
llyfrgelloedd hyn ymddwyn yn yr un modd â sefydliadau sydd wedi cael y
driniaeth ym mhob agwedd, ac eithrio'r ffaith na chawsant y driniaeth.
Diffinnir dilysrwydd fel pan fydd yr astudiaeth wedi 'mesur yr hyn y bwriadwyd
ei fesur' (ibid.). Mae cysondeb yn elfen allweddol yn hyn; yn gyffredinol, dylai
diffiniadau o fesurau a dangosyddion, yn ogystal â dulliau o gyfrifo
gwerthoedd, wneud synnwyr rhesymol yng nghyd-destun y cwestiynau
gwerthuso a'r amcanion. Dylai'r canlyniadau fod berthnasol y tu allan i gyddestun yr astudiaeth yn ogystal. Gellir ystyried mai dibynadwyedd yw a oes
modd dod i'r un casgliadau, os cynhaliwyd astudiaeth debyg gan ddefnyddio'r
un ymagwedd.

Y dyluniad gwir
arbrofol

Gall y dyluniad gwerthuso perffaith (damcaniaethol) ddangos y cymhelliant a'r
sail resymegol y tu ôl i'r ymagwedd wrthffeithiol. Y 'safon aur' (t.26, BIS; 2011)
ar gyfer cynnal gwerthusiad cryf o effaith yw'r dyluniad 'gwir arbrofol'. Mae'r
dyluniad gwir arbrofol yn cynnwys dyrannu'r driniaeth ar hap 23 i ddetholiad o
sefydliadau o fewn carfan fwy o faint o sefydliadau. Mae'r dyrannu ar hap yn
bwysig; o ystyried dyrannu ar hap, byddai unrhyw wahaniaeth mewn
nodweddion cyn triniaethau yn cael eu dosbarthu'n gyfartal ar draws y grwpiau
a gaiff eu trin a'r rhai heb eu trin. Ni ddylai newidiadau eraill ddigwydd yn y
grŵp a gaiff ei drin a'r un heb ei drin yn ystod yr ymyriad.

Byddai'r drefn
fwyaf cadarn
angen dyrannu
ar hap ac
arsylwadau cyn
ac ar ôl triniaeth
ar grwpiau wedi
eu trin a grwpiau
rheoli

Byddai perfformiad y ddwy garfan yn cael ei arsylwi cyn ac ar ôl y driniaeth; os
gwelwyd gwahaniaethau mewn perfformiad rhwng y carfannau yn y cyfnod ar
ôl y driniaeth, yna gellir dadlau'n argyhoeddiadol bod y gwahaniaeth mewn
perfformiad rhwng y grŵp a driniwyd a'r grŵp heb ei drin yn cael ei achosi gan
y driniaeth. Mewn geiriau eraill, mae perfformiad y grŵp heb ei drin yn
gweithredu fel y sefyllfa wrthffeithiol y gellir ei defnyddio i gymharu perfformiad
y sefydliadau a gafodd eu trin.
Mae enghraifft yn dangos cynrychiolaeth ar ffurf diagram o'r dyluniad gwir
arbrofol ar gael yn Ffigur B.1. Yn yr enghraifft hon, amcan y gwerthusiad yw
mesur effaith system rheoli llyfrgell ar lefel consortiwm ar y defnydd o
22

Mae'r ddealltwriaeth hon hefyd yn cymell y dyluniad 'led-'arbrofol, a ddisgrifir yn fanylach isod.

23

Gellir ystyried y 'driniaeth' fel polisi neu ymyriad, ac yn yr achos hwn, cyflwyno system rheoli llyfrgell

WHELF.
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adnoddau mewn sefydliadau, i asesu a yw budd disgwyliedig gwella
effeithlonrwydd mewn llif gwaith wedi cael ei wireddu.

Ffigur B.1: Enghraifft ar ffurf diagram o'r dyluniad gwir arbrofol yng nghyd-destun WHELF

Time
Time A
R1 =
O1 = Observation 1:
Random group 1 Measure of resource
or treatment group use before the
intervention

Time B
X = Treatment:
Introduction of the
shared LMS

Time C
O2 = Observation 2:
Measured improved
efficiency in resource
use

R2 =
Random group 2
or control group

No treatment or
introduction of
placebo

O4 = Observation 4:
Measured lack of
efficiency improvements
in resource use

O3 = Observation 3:
Measure of resource
use before the
intervention

Ffynhonnell: Addaswyd o BIS (2011).

Ffigur B.1 pwysleisir hefyd y data y mae angen ei gasglu yn yr achos hwn:

Mae'n anodd
sicrhau'r
dyluniad gwir
arbrofol mewn
amgylchedd
polisi, a dyna
pam y mae'n
rhaid gwneud
tybiaethau
amgen

•

arsylwadau ar y defnydd o adnoddau gan y grŵp (wedi ei ddosbarthu ar
hap) a gafodd ei drin cyn ac ar ôl cyflwyno system rheoli llyfrgell WHELF;
ac

•

arsylwadau ar y defnydd o adnoddau gan y grŵp (wedi ei ddosbarthu ar
hap) na chafodd ei drin cyn ac ar ôl cyflwyno system rheoli llyfrgell
WHELF.

Yn ymarferol, ni ellir gweithredu'r dyluniad gwir arbrofol fel arfer. Gan hynny,
mabwysiedir y dyluniadau 'lled-'arbrofol. Mae dyluniadau lled-arbrofol yn
dibynnu ar nodi grŵp heb ei drin a all weithredu fel sefyllfa wrthffeithiol addas,
er nad oedd y driniaeth wedi ei dyrannu ar hap. Yn yr ystyr hwn, mae
dyluniadau lled-arbrofol yn anelu at fod mor agos â phosibl at y at y dyluniad
gwir arbrofol, hyd yn oed os na roddwyd y polisi ar waith dan amodau gwir
arbrofol.
Yn y modelau gwerthuso hyn, un ystyriaeth allweddol yw priodoli achosiaeth
canlyniadau i'r driniaeth o ddiddordeb.

B.3

Ffactorau cyfyngol yn lle gwerthuso WHELF

Yng nghyd-destun system rheoli llyfrgell WHELF, ceir gwahanol ffactorau sy'n
cyfyngu ar ymarferoldeb gweithredu'r dyluniad gwerthuso effaith cryfaf.

Anawsterau cyddestunol

Nid oes gan gonsortiwm WHELF grŵp gwrthffeithiol addas fel modd o
gymhariu er mwyn galluogi cynllun lled-arbrofol. Cafodd pob sefydliad yng
Nghymru’r ‘driniaeth’ (hynny yw, mabwysiadu system rheoli llyfrgell WHELF),
sy'n golygu nad oes lyfrgelloedd digon tebyg nad ydynt wedi rhoi system rheoli
llyfrgell WHELF ar waith ar lefel genedlaethol. Gall fod yn bosibl ehangu
cwmpas y garfan o sefydliadau ar gyfer ystyriaeth (i gynnwys, er enghraifft,
sefydliadau eraill yn y Deyrnas Unedig), ond ni ellid tybio y byddai dyrannu’r
system rheoli llyfrgell ar hap yn yr achos hwnnw.
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Gall fod yn
anodd nodi’r
gwrthffeithiol, ac
ynysu effaith y
system rheoli
llyfrgell newydd,

Nid mudo i system rheoli llyfrgell newydd WHELF oedd yr unig newid
sylweddol a ddigwyddodd i rai sefydliadau yn ystod cyfnod gweithredu'r
prosiect. Er enghraifft, tua’r un adeg â gweithredu system rheoli llyfrgell
WHELF, aeth rhai sefydliadau drwy broses uno a oedd yn effeithio ar
ddarparu gwasanaethau llyfrgell; unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda'r
Drindod Dewi Sant yn 2013, gyda’r llyfrgelloedd yn uno’n ffurfiol yn 2016. Mae
hyn yn torri’r amod na ddylai unrhyw newidiad arall ddigwydd i'r grŵp sydd
wedi ei drin na’r grŵp heb ei drin yn ystod y driniaeth. Gan hynny, o ystyried y
canlyniadau a welwyd, mae'n anodd priodoli achosiaeth y canlyniadau a
arsylwyd ar sail cyflwyno system rheoli llyfrgell WHELF yn unig.

Os yw dulliau
creu effeithiau’r
driniaeth yn
gymhleth neu’n
amodol ar
amrywiaeth o
ffactorau eraill,
yna gall fod yn
anodd priodoli
achosiaeth

Mae'r graddau y gellir priodoli canlyniad a welwyd i’r driniaeth yn dibynnu’n
uniongyrchol ar gymhlethdod y berthynas rhwng y canlyniadau sydd o
ddiddordeb a’r driniaeth. Mae’r dulliau y gall yr effeithiau 24 ddigwydd
drwyddynt yn eithaf cymhleth. Er enghraifft, un o'r ffyrdd posibl y gall system
rheoli llyfrgell WHELF wella bodlonrwydd defnyddwyr yw argaeledd data
dadansoddeg gwell o ddefnyddio llyfrgelloedd. Gall y data hwn alluogi
sefydliadau i gwrdd â gofynion defnyddwyr yn well, a allai arwain at wella
bodlonrwydd defnyddwyr gyda gwasanaethau llyfrgell. Mae budd data
gadansoddeg gwell yn yr achos hwn yn debygol o fod yn amodol ar allu staff i
wneud y defnydd gorau o'r data dadansoddeg a datblygu'r llif gwaith gorau
posibl er mwyn bodloni gofynion defnyddwyr yn well, a allai ddigwydd neu o
bosibl na fydd yn digwydd. O ganlyniad, o gofio am gymhlethdod y berthynas
a'r camau angenrheidiol gan staff i wireddu'r budd, disgwylir y byddai'n anodd
canfod graddau effaith system rheoli llyfrgell WHELF ar fodlonrwydd
defnyddwyr gyda'r Llyfrgell. At hynny, mae'n bosibl y byddai graddfa'r effaith a
amcangyfrifir yn fach, ac mae'n bosibl y gallai gwall mesur neu ddiffyg
manylion gymhlethu'r mater.

Anawsterau
ymarferol

Mae amseriad unrhyw werthusiad yn bwysig. Yn yr achos hwn, gan ystyried
bod y prosiect eisoes ar waith ac wedi cyrraedd y cyfnod gweithredol, gall fod
yn anodd cael data ar ddangosyddion cyn y driniaeth, os nad oedd y
dangosyddion hynny'n cael eu monitro'n barod at ddibenion eraill.

Mae'r data sydd
ar gael yn
gyfyngedig

Er bod rhywfaint o ddata ar gael, mae ymdrechion cwmpasu data drwy gydol y
prosiect hwn yn awgrymu, ar wahân i rywfaint o ddata ariannol, nad yw data ar
gyfer llawer o'r metrigau eraill sy'n gysylltiedig â system rheoli llyfrgell WHELF
yn eu lle ar hyn o bryd. Yn yr achosion lle mae data ar gael, gall fod yn
dameidiog, yn anghyson neu heb ei ddogfennu'n gynhwysfawr o ran
tarddiadau neu diffiniadau. Yn ogystal, mae'n ymddangos nad yw'r data sydd
ar gael yn cyd-fynd yn agos â meysydd penodol o ddiddordeb i'r astudiaeth
hon.

B.4

Manylion am y gwelliannau i'r dull a ddewiswyd

Mae'r gwelliannau a amlinellir ym Mhennod 4 yn seiliedig ar strwythur penodol
ac amgylchiadau prosiect WHELF:
•

24

Dylid canolbwyntio ar ganlyniadau canolraddol. Gall y mecanweithiau
a ddefnyddir i gynhyrchu effeithiau terfynol camau cyn caffael, caffael, rhoi
Mae'r effeithiau yn yr achos hwn yn gyfystyr â'r effeithiau a nodwyd gan ddefnyddio'r map rhesymeg.
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ar waith, gweithredu ac ôl-weithredu system rheoli llyfrgell WHELF fod yn
gymhleth, yn amgylchiadol, ac yn amodol ar amrywiaeth o ffactorau
galluogi. Gall technegau asesu mwy ansoddol ddisgrifio a deall effaith
system rheoli llyfrgell WHELF ar yr effeithiau disgwyliedig.
•

Dylid ceisio ynysu'r canlyniadau canolraddol pwysicaf ar draws y rhestr hir
o ddeilliannau disgwyliedig i ganolbwyntio ar lai o amcanion gwerthuso. Er
y dylai pob gwerthusiad effaith geisio gwerthuso i ba graddau y mae pob
math o fuddion disgwyliedig wedi cael eu cyflawni, mae pob amcan angen
asesiad gofalus o dybiaethau addas a sut beth allai'r sefyllfa wrthffeithiol
fod. Byddai canolbwyntio ar ychydig o ganlyniadau dethol yn gostwng y
gofynion a'r baich ar sefydliadau unigol.

•

Mae'n bwysig cadw at gonfensiynau cyfrifo safonol ac ymdrechion monitro
data presennol i sicrhau dilysrwydd mewnol ac allanol y canlyniadau.
Mae'n bwysig bod y termau a'r diffiniadau a ddefnyddir yn yr astudiaeth yn
glir ac yn gyson â diffiniadau parth a chonfensiynau yn fwy cyffredinol. Y
mae hefyd yn fuddiol sicrhau bod diffiniadau cyson yn cael eu cymhwyso
ar draws yr holl sefydliadau sy'n rhan o WHELF sy'n cofnodi data ar
ganlyniadau a pherfformiad, er mwyn sicrhau bod modd cymharu ac
ychwanegu at raddfa'r effeithiau (wrth werthuso cyfanswm maint yr
effeithiau ar y consortiwm).

B.5

Manylion am y cryfderau a'r gwendidau sy'n gysylltiedig â’r
ymagwedd

Esbonnir cryfderau a gwendidau'r ymagwedd a amlinellir ym Mhennod 4 yn
fanylach isod:

Cryfder yr
ymagwedd

Mae'r cynllun yn canolbwyntio'n bennaf ar sefydliadau WHELF. Mewn
dyluniadau mwy cadarn, byddai wedi bod angen data ar berfformiad yr hyn a
fyddai wedi digwydd fel arall (y sefyllfa wrthffeithiol), gan gasglu data am
sefydliadau sy'n debyg i sefydliadau WHELF, ond nad ydynt wedi cael eu trin.
Fodd bynnag, o ystyried heterogenedd priodoleddau sefydliadau gwahanol (o
fewn a'r tu allan i WHELF), mae'n anodd dod o hyd i grŵp tebyg o sefydliadau
a all gynnig ffordd addas o frasamcanu'r achos gwrthffeithiol. Yn achos
SCURL, er enghraifft, yr ymdrechion cydweithredol a arsylwyd yng nghynllun
SHEDL i gyflawni 'Llyfrgell ddigidol gyffredin yn yr Alban' (SCURL, 2017) yw'r
'cynllun prynu drwy gonsortiwm cyntaf o'i fath yn y Deyrnas Unedig' (ibid.). O
ystyried y profiadau hynny, byddai'n anodd dadlau'n argyhoeddiadol y byddai
data ar gyfer sefydliadau SCURL yn debyg i brofiadau sefydliadau WHELF yn
absenoldeb eu prosiect system rheoli llyfrgell.
Yn ogystal, hyd yn oed pe bai modd canfod achosion gwrthffeithiol o'r fath,
byddai diffyg ymdrechion casglu data cyffredin a chyson sy'n bodoli'n barod 25
wedi golygu y byddai angen gwaith ychwanegol gan sefydliadau y tu allan i
WHELF er mwyn dechrau casglu data yn unol â'r un diffiniadau ac

25

Yr eithriad i hyn yw dychweliadau SCONUL, ond nad ydynt o bosibl yn canolbwyntio'n ddigonol mewn

llawer o achosion i nodi effaith y newidiadau i wasanaethau system rheoli llyfrgell. Yn ogystal, nid yw
ystadegau SCONUL yn berthnasol i bob sefydliad sy'n rhan o gonsortiwm WHELF.
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ymagweddau. Un o gryfderau'r dull a awgrymir, gan hynny, yw y gellir neilltuo'r
ymdrechion monitro data i sefydliadau WHELF.
•

Mae'r ymagwedd yn ystyried datblygiadau ychwanegol, amgen. Mae'r
ymagwedd a argymhellir yn rhoi rhywfaint o sylw ac ystyriaeth i unrhyw
newid neu ddatblygiad a fyddai wedi digwydd dros yr un amserlen yn y
sefyllfa wrthffeithiol. Mae hyn yn awgrymu bod y dull yn ysgogi
dealltwriaeth o'r data meintiol y tu hwnt i edrych ar fetrigau cyn ac ar ôl
gweithredu'r system cenhedlaeth nesaf yn unig, gan y gallai hyn orbrisio
neu danbrisio’r effaith. Er enghraifft, ystyriwch yr enghraifft o feintiau
casglu a gynrychiolir yn y graff yn Ffigur B.2 isod. Os yw ymchwilydd yn
nodi cynnydd parhaol o'i gymharu â thueddiadau hanesyddol yn nifer y
cofnod chwiliadwy, yna gall hyn or-amcangyfrif effaith y dull consortiwm,
yn enwedig mewn sefyllfa wrthffeithiol os byddai'r sefydliad hefyd wedi
mabwysiadu system cenhedlaeth nesaf a gwella'r gallu i chwilio eu
casgliadau presennol.

Ffigur B.2: Ystyried goblygiadau datblygiadau gwrthffeithiol

Ffynhonnell: Cambridge Econometrics.
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Mae'r ymagwedd
a argymhellir yn
gysylltiedig â
monitro
perfformiad syml,
a fydd yn
ddefnyddiol ar
gyfer asesiadau
yn y dyfodol

Mae’r ymagwedd yn gysylltiedig ag ymdrechion monitro syml. Mae'r
dyluniad yn annog gwerthuswyr i gynnal ymdrechion monitro syml, gyda sylw
ychwanegol wedi ei neilltuo i fodelu gwrthffeithiol. Gan hynny, gall y dyluniad
hwn adeiladu ar ymdrechion presennol a pharhaus i ddatblygu dangosyddion
perfformiad allweddol (KPIs) i fonitro cynnydd a datblygiad prosiect system
rheoli llyfrgell WHELF, heb orfod gosod gormod o ofynion ychwanegol ar gyfer
sefydliadau (a fyddai'n angenrheidiol ar gyfer dyluniadau mwy cadarn).

Cafeatau a
gwendidau

Mae’r dyluniad a argymhellir yn ‘wannach/yn fwy peryglus’ o'i gymharu â
dyluniadau dilys a lled-arbrofol (t.17, Campbell a Harper; 2012). Mae'r
dyluniad a argymhellir yn gyfyngedig i'r graddau y gellir profi achosiaeth yn
feintiol. Wedi dweud hynny, mae'n bosibl mai dyma'r dyluniad cryfaf o ystyried
y data sydd ar gael a diffyg dyrannu triniaeth ar hap.

Gall gofynion o
ran adnoddau i
ganfod, nodi a
chasglu data
perthnasol fod yn
sylweddol

Er bod gofynion data ysgafnach na dyluniadau gwerthuso effaith eraill
ynghlwm wrth yr ymagwedd feintiol a argymhellir yma, nid yw'r gofynion data
yn ansylweddol. Mae risg nad oes digon o ddata i ymgymryd â gwerthusiadau
o'r fath yn y dyfodol.

Mae rhai
anfanteision
gyda dulliau
meintiol

Mae’r dyluniad a’r fframwaith a argymhellwyd yn yr astudiaeth hon yn
ymwneud â defnyddio dulliau meintiol er mwyn mesur y canlyniadau, y gellir
eu defnyddio wedyn i ddeall maint y buddion. Fodd bynnag, gall y canlyniadau
meintiol eu hunain yn darparu dim ond darlun rhannol o raddfa lawn o fudddaliadau, mewn achosion lle nad ydynt yn briodol mesurau meintiol neu gyfleu
union faint y buddion yn gywir. Yn ogystal, gall data meintiol ar ei ben ei hun
hepgor ffactorau ansoddol pwysig wrth asesu'r buddion. Gan hynny, gall
technegau asesiadau ansoddol, fel dadansoddiadau o astudiaethau achos,
ddarparu dealltwriaeth ychwanegol.

Mae’n gysyniadol syml (ac yn hawdd) ei weithredu. Nid yw'r ymagwedd yn
gofyn am wybodaeth fanwl am economeg neu dechnegau econometrig er
mwyn bwrw ymlaen, a felly, yn y dyfodol, dylai consortiwm WHELF allu
ymgymryd â dadansoddiadau tebyg yn annibynnol. Wedi dweud hynny, efallai
y bydd dewisiadau nad ydynt yn amlwg o bosibl i unigolion sy'n llai cyfarwydd
â dulliau gwerthuso. Fel rhan o'r prosiect, datblygodd CE dempled data gyda
nodiadau canllaw (rhagor am hyn yn Atodiad E isod) y gellir eu datblygu
ymhellach ar gyfer monitro yn y dyfodol.

Risg gysylltiedig arall yw ei bod yn bosibl na fydd digon o adnoddau i fonitro
canlyniadau'n barhaus. I hwyluso hyn, dylid datblygu dogfennau clir i egluro
ymdrechion presennol i gasglu data, er mwyn hwyluso datblygiad pellach a
monitro parhaus yn y dyfodol. Esbonnir y metrigau a ddatblygwyd yn yr
astudiaeth hon yn Atodiad E.
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Atodiad C
C.1

Manylion y gweithdy cyntaf

Cefndir

Er mwyn dilysu a phrofi perthnasedd canfyddiadau'r adolygiad o lenyddiaeth,
ymgysylltodd CE â chynrychiolwyr o aelodau WHELF mewn gweithdy a
drefnwyd gan WHELF ym mis Gorffennaf 2016. Cynhaliwyd y gweithdy dros
un diwrnod, ac roedd yn canolbwyntio'n bennaf ar gasglu safbwyntiau,
syniadau ac awgrymiadau ar y syniadau yn y map rhesymeg, y metrigau ar
gyfer mesur canlyniadau penodol, a'r sefyllfa wrthffeithiol ar gyfer sefydliadau.

C.2

Cyfranogwyr yn y gweithdy

Daeth cynrychiolwyr o'r sefydliadau a ganlyn i'r gweithdy:
•

Prifysgol Aberystwyth;

•

Prifysgol Bangor;

•

Prifysgol Caerdydd;

•

Prifysgol Metropolitan Caerdydd;

•

Llyfrgell Genedlaethol Cymru;

•

Prifysgol Abertawe;

•

Prifysgol De Cymru;

•

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; a

•

Rheolwr prosiect WHELF.

C.3

Manylion y gweithdy

Gyda'i gilydd, roedd pedair prif sesiwn, i gyd yn para rhwng 30 a 60 munud yr
un. Sesiynau'r diwrnod cyfan oedd:
•

Cyflwyniadau a throsolwg o'r prosiect;

•

Sesiwn 1: Trafod fframwaith rhesymeg;

•

Sesiwn 2: Canlyniadau ac effeithiau canolraddol: cysylltiadau,
pwysigrwydd a maint;

•

Sesiwn 3: Mesur y canlyniadau a'r effeithiau canolraddol: strwythurau,
metrigau a data a gasglwyd yn barod;

•

Sesiwn 4: Trafod y sefyllfa wrthffeithiol; a

•

Sylwadau i gloi, a'r camau nesaf

Bwydwyd llawer o syniadau ac adborth a gafwyd yn y ddwy sesiwn gyntaf yn
uniongyrchol i'r map rhesymeg.
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Atodiad D
D.1

Manylion yr ail weithdy

Cefndir

Er mwyn dilysu a phrofi'r templed defnyddio data, ymgysylltodd CE â
chynrychiolwyr o aelodau WHELF mewn gweithdy a drefnwyd gan WHELF ym
mis Medi 2016. Yn ogystal, cyflwynodd Robert Francis, ymgynghorydd
annibynnol a fu'n gweithio gyda WHELF ar yr astudiaethau achos, ei
ganfyddiadau hyd yn hyn.

D.2

Cyfranogwyr yn y gweithdy

Daeth cynrychiolwyr o'r sefydliadau a ganlyn i'r gweithdy:
•

Prifysgol Aberystwyth;

•

Prifysgol Bangor;

•

Prifysgol Caerdydd;

•

Prifysgol Metropolitan Caerdydd;

•

Llyfrgell Genedlaethol Cymru;

•

Prifysgol Abertawe;

•

Prifysgol De Cymru;

•

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant;

•

Rheolwr prosiect WHELF; a hefyd

•

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

D.3

Manylion y gweithdy

Gyda'i gilydd, cynhaliwyd pedair sesiwn.
•

Cyflwyniad a chynnydd cyfredol

•

Sesiwn 1: Dulliau asesu buddion

•

Sesiwn 2: Astudiaeth achos

•

Sesiwn 3: Canllawiau ar sut i feddwl am sefyllfa wrthffeithiol

•

Sesiwn 4: Cyflwyno'r templed data

•

Sesiwn 5: Enghraifft ymarferol o ddefnyddio'r templed data

•

Camau gweithredu ar ôl y gweithdy

Defnyddiwyd llawer o waith meddwl yr ail weithdy i lywio cynllun y templed
data, ac i ddatblygu ymagwedd wrthffeithiol a dyluniad a argymhellwyd. Fe
wnaeth rhywfaint o'r gwaith meddwl gyfrannu at ganfyddiadau'r adroddiad
terfynol hefyd.
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Atodiad E

E.1

Manylion casglu data ar gyfer
y prosiect

Disgrifiad cyffredinol

Wrth gymhwyso'r dull gwerthuso a awgrymwyd, casglodd Cambridge
Econometrics (CE) ddata yn gysylltiedig â'r system rheoli llyfrgell gan
sefydliadau WHELF. Gwnaed hyn drwy lunio a dosbarthu templed data i bob
sefydliad ei lenwi.
Mae'r atodiad hwn yn amlinellu pa ddata a gasglwyd, sut cyrhaeddodd
sefydliadau y sefyllfa wrthffeithiol, a diffiniadau a chanllawiau ar gyfer
brasamcanu'r data gwirioneddol a'r sefyllfa wrthffeithiol a ragwelir ar gyfer y
metrigau.

E.2
Diben

Y templed data

Lluniwyd y templed data ar gyfer casglu a chadw data ar ddangosyddion sy'n
helpu i fesur buddion system rheoli llyfrgell WHELF. Cwblhawyd gweithredu
system rheoli llyfrgell WHELF tua chanol 2016, ac felly, o fis Chwefror 2017,
bydd argaeledd y data ar gyfer dangosyddion yn gyfyngedig.
O ran casglu data i gyfrifo'r buddion a wireddwyd hyd yma, mae'r prif sylw ar
ddangosyddion ariannol. Mae'r dangosyddion ariannol hyn yn cwmpasu
cyfnodau cyn caffael, caffael, prynu a gweithredu'r prosiect.
Ar gyfer monitro perfformiad system rheoli llyfrgell WHELF yn barhaus, mae'r
templed data hefyd yn darparu strwythur ar gyfer cofnodi metrigau meintiol
eraill yn y dyfodol.

Nodweddion
cyffredinol y
templed

Cynlluniodd CE dempled data ar gyfer sefydliadau i fewnbynnu data ar
ganlyniadau yn awr ac yn y dyfodol. Mae nodweddion cyffredinol y templed
data yn cynnwys:
•

Cwmpas i ddarparu data ar gyfer y canlyniadau a welwyd, ac i
ddarparu data wedi ei fodelu ar gyfer y canlyniad gwrthffeithiol. O
fewn y templed data, roedd cyfle i sefydliadau ddarparu yr un faint o ddata
ar gyfer y gwrthffeithiol ag ar gyfer y canlyniadau a welwyd.

•

Cyfres hirdymor i gasglu data am gyfnodau cyn cyflwyno'r system
rheoli llyfrgell ar y cyd. Gwahoddwyd sefydliadau i fewnbynnu cyfres
hirdymor o ddata hanesyddol, i gynorthwyo unrhyw ymdrech fodelu neu
amcangyfrif i lywio'r sefyllfa wrthffeithiol. Mae'r templed yn cynnwys
colofnau i ddefnyddwyr fewnbynnu data dros 2010/11-2016/17, lle mae
data o 2015/2016 ymlaen yn ganlyniadau disgwyliedig (yn hytrach na rhai
a wireddwyd) ar hyn o bryd. Gall y blynyddoedd gynrychioli blynyddoedd
academaidd neu ariannol, yn dibynnu ar sut mae'r sefydliad yn casglu data
ar hyn o bryd

•

Dylai gwerthoedd data a gofnodwyd fod ar lefel sefydliadol (h.y. ar
gyfer y sefydliad y llenwir y templed ar ei ran). Cyfunwyd data sefydliadau
unigol i lunio casgliad ar y consortiwm cyfan.
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Mireinio'r
templed data
gyda sefydliad
peilot

Strwythur
sylfaenol y
templed data

•

Awgrymwyd dangosyddion meintiol lle bo'n bosibl ar yr amrywiaeth
lawn o ganlyniadau canolraddol. Roedd strwythur y templed data yn
eithaf tebyg i ganlyniadau canolraddol y map rhesymeg a ddatblygwyd yn
ystod tasgau cynharach yr astudiaeth hon.

•

Drwy eu diffiniad, mae rhywfaint o'r wybodaeth gyffredinol a
ddarperir yr un fath â'r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer ffurflenni
SCONUL y Sefydliadau Addysg Uwch. Defnyddiwyd y metrigau hyn i
ddarparu dealltwriaeth o dirwedd cyffredinol llyfrgelloedd y sefydliadau
gwahanol; roedd mabwysiadu diffiniadau SCONUL yn sicrhau lefel uchel o
safoni a chysondeb o ran diffiniadau ar draws data'r sefydliadau gwahanol.

Wrth ddatblygu'r templed data terfynol, bu CE yn gweithio'n agos gyd sefydliad
peilot (Prifysgol De Cymru) i geisio deall heriau ymarferol llenwi'r templed.
Darparodd y gwaith a wnaed wrth gasglu a brasamcanu'r data perthnasol ar
gyfer y sefydliad peilot arweiniad ar gyfer sefydliadau eraill yn ystod eu
hymdrechion casglu data eu hunain.
Mae'r data a gasglwyd gan sefydliadau yn cynnwys yr elfennau a ganlyn:
•

data sylfaenol am gostau llyfrgell a darpariaethau'r sefydliadau, yn ogystal
ag esboniad ansoddol o'r sefyllfa wrthffeithiol;

•

taflen i gasglu data ar fetrigau cost

•

taflenni i gofnodi buddion anariannol (heb eu llenwi).

E.3

Data sylfaenol a gasglwyd

Tabl E.1 isod, disgrifir y data sylfaenol a gasglwyd gan CE, gan gynnwys
disgrifiadau o'r diffiniadau a'r rhagdybiaethau.

E.4

Data metrigau cost a gasglwyd

Tabl E.2 isod, disgrifir y metrigau cost y casglodd CE ddata ar eu cyfer, gan
gynnwys disgrifiadau o'r diffiniadau a'r rhagdybiaethau.
Ar gyfer pob metrig cost, ceisiodd CE gasglu gwybodaeth am:
•

ddisgrifiad o'r metrig costau;

•

rhes system rheoli llyfrgell WHELF (ar gyfer data gwirioneddol) a rhes
wrthffeithiol (ar gyfer data gwrthffeithiol a ragwelir);

•

gwerthoedd dros 2010/11-2016/17, ar sail flynyddol; a

•

rhes ar gyfer esboniadau ansoddol a rhagdybiaethau a fabwysiadwyd gan
y sefydliad drwy ddarparu'r data.

O ran eglurder a rhwyddineb dibenion cwblhau, roedd y templed data yn
categoreiddio pob canlyniad canolraddol yn ôl y brif effaith (neu'r effaith
sylfaenol) a fyddai'n debygol o ddigwydd. Mae hyn yn golygu, mewn achosion
lle mae gan nodweddion ganlyniadau eilaidd, nad oedd darpariaeth yn y
templed i ddarparu data ar y rhain.
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Er enghraifft, un canlyniad canolraddol disgowntiau a ddarperir gan y
darparwyr meddalwedd o ganlyniad i WHELF yn gweithredu fel consortiwm yw
bod sefydliadau llai o faint wedi prynu meddalwedd ychwanegol na fyddent
wedi gallu fforddio fel arall. Er y gallai gwerth ariannol y feddalwedd newydd
hon fod o ddiddordeb, y brif effaith yw ddarparu gwasanaeth o ansawdd uwch
i ddefnyddwyr y llyfrgell, oherwydd nid oedd y llyfrgell yn gwario llai o arian,
ond yn hytrach roedd wedi prynu meddalwedd o ansawdd uwch i ddarparu
gwasanaeth gwell. Gan hynny, byddai hyn yn cael ei nodi ar ddalen arall yn
ymwneud ag 'enillion sefydliadol gweithredu fel consortiwm', yn hytrach nag yn
y tab 'dangosyddion ariannol'.
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Tabl E.1: Disgrifiad o’r data gwybodaeth gyffredinol a gasglwyd

Gwybodaeth sylfaenol a
gasglwyd

Disgrifiad o'r metrig

Gwybodaeth gyffredinol a
gasglwyd
Enw cyswllt
Ebost cyswllt
Rhif ffôn cyswllt
Dyddiad
Amcangyfrif o'r cyflogau fel % o
gyfanswm y costau staff mae’r
sefydliad yn eu hwynebu (os yw’n
berthnasol)

Mis dechrau'r flwyddyn adrodd

Enw cyswllt yr un sy'n llenwi'r templed data
Ebost cyswllt yr un sy'n llenwi'r templed data
Rhif cyswllt yr un sy'n llenwi'r templed data
Dyddiad diweddaru’r templed
Roedd CE eisiau cynnwys cyfanswm costau personél i'r sefydliad, sy'n cynnwys costau sy'n ychwanegol at gyflogau
staff, fel cyfraniadau nawdd cymdeithasol a phensiwn cyflogwyr. Roedd hyn yn anodd ac yn rhy llafurus 26 i'w gaffael
yn gywir.
Ar y llaw arall, roedd costau cyflog ar gael gan amlaf (hyd yn oed mewn achosion lle nad oedd union werthoedd ar
gyfer costau cyflog ar gael, roedd modd eu brasamcanu fel cyflog cyfartalog graddfa'r staff).
Gan hynny, cynghorwyd sefydliadau i ddarparu canran o gyflogau yn unol â chyfanswm costau personél y
sefydliadau. Argymhellwyd ffigur o 80% ar ôl ymgynghori â sefydliadau, er bod CE wedi pwysleisio y dylai
sefydliadau fabwysiadu canrannau gwahanol os oedd amcangyfrif gwell yn benodol i'w sefydliad.
Cafodd hyn ei ddiffinio fel mis dechrau blwyddyn ariannol y sefydliad, ac fe'i cofnodwyd i sicrhau bod data ar draws
y sefydliadau gwahanol yn adlewyrchu'r un blynyddoedd.

Data llyfrgell
Cyfanswm gwariant y llyfrgell
Costau gweithredu'r llyfrgell

26

Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 6.5 y ffurflenni SCONUL blynyddol. Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, darparwyd
y diffiniadau a fabwysiadwyd yn SCONUL a chasglwyd y data yn ôl yr un diffiniadau.
Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 6.1 + cwestiwn 6.4 (costau staff y llyfrgell a chostau eraill y llyfrgell) o ffurflenni
blynyddol SCONUL. Dywedodd sefydliadau bod hyn fel arfer yn cynnwys costau hyfforddi a datblygu ar gyfer staff
llyfrgell, yn ogystal ag offer swyddfa. Mae costau gwresogi, goleuadau a chyfleustodau eraill fel arfer wedi eu cyfrifo
yng nghyllidebau eraill y brifysgol.

Soniodd sefydliadau y gallai fod yn arbennig o anodd cael cyfanswm costau personél ar gyfer yr hanes llawn; ffafriwyd data ar gyfer nifer o flynyddoedd hanesyddol, ond nid oedd yn hanfodol.
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cyfanswm costau staff y llyfrgell
Nifer y staff cyfwerth ag amser llawn
yn y llyfrgell
-Nifer yr e-lyfrau y mae'r Llyfrgell wedi
talu amdanynt
-Cyfanswm stoc llyfrau wedi eu
catalogio
- Cyfanswm nifer y teitlau cyfresol a
brynwyd

Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 6.1 y ffurflenni SCONUL blynyddol. Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, darparwyd
y diffiniadau a fabwysiadwyd yn SCONUL a chasglwyd y data yn ôl yr un diffiniadau.
Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 1.5 y ffurflenni SCONUL blynyddol. Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, darparwyd
y diffiniadau a fabwysiadwyd yn SCONUL a chasglwyd y data yn ôl yr un diffiniadau.
Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 3.3 y ffurflenni SCONUL blynyddol. Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, darparwyd
y diffiniadau a fabwysiadwyd yn SCONUL a chasglwyd y data yn ôl yr un diffiniadau.
Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 3.1 y ffurflenni SCONUL blynyddol. Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, darparwyd
y diffiniadau a fabwysiadwyd yn SCONUL a chasglwyd y data yn ôl yr un diffiniadau.
Roedd hyn yn cyfateb i gwestiwn 3.4 y ffurflenni SCONUL blynyddol. Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, darparwyd
y diffiniadau a fabwysiadwyd yn SCONUL a chasglwyd y data yn ôl yr un diffiniadau.

Gwybodaeth am y data gwrthffeithiol
Disgrifiad o'r sefyllfa wrthffeithiol ar
lefel sefydliadol

Manylion ychwanegol:

Sefydliadau a ddewiswyd o blith rhestr o ddewisiadau wedi eu diffinio ar gyfer y sefyllfaoedd gwrthffeithiol mwyaf
tebygol: caffael system rheoli llyfrgell newydd yn annibynnol; caffael system rheoli llyfrgell newydd gyda sefydliad
arall; parhau â'r systemau a etifeddwyd. Roedd hyn yn helpu i fireinio a chategoreiddio nifer o ddewisiadau'r achos
gwrthffeithiol.
Roedd hyn yn darparu lle ychwanegol i sefydliadau ddatblygu esboniad ansoddol o'r sefyllfa wrthffeithiol.
Roedd CE o'r farn bod amcangyfrif 'rhesymol' o'r sefyllfa wrthffeithiol yn ddigonol, ac y dylid rhoi'r prif sylw i fonitro
canlyniadau WHELF. Nid oedd CE yn disgwyl ei bod yn bosibl llunio achos gwrthffeithiol ar gyfer bob dangosydd
neu ganlyniad.
Roedd yr ymagweddau a hyrwyddwyd i 'lunio'r' sefyllfa wrthffeithiol yn cynnwys:
• allosod data sy'n bodoli'n barod o fewn y sefydliad; neu,
• brasamcanu yn seiliedig ar ddata o sefydliadau eraill cymaradwy.
Pwysleisiodd CE bwysigrwydd ystyried cydrannau a fyddai wedi bodoli yn yr achos gwrthffeithiol ond nad ydynt i'w
gweld yn y canlyniad a wireddwyd. Un enghraifft bosibl yw gofynion y rheolwr prosiect ar lefel sefydliadol, sydd wedi
gostwng i ryw raddau oherwydd y tîm rheoli a llywodraethu ar draws y consortiwm cyfan.

Ffynhonnell: Cambridge Econometrics, gyda mewnbwn gan WHELF.
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Tabl E.2: Disgrifiad o'r data costau a gasglwyd

Canlyniad canolradd a
ddisgwylir

Metrig costau

Arbedion yn sgil prynu
system rheoli llyfrgell
newydd fel consortiwm*

Cost gweithredu
meddalwedd a
chaledwedd a
chostau tanysgrifio
Costau cynnal a
chadw meddalwedd

Costau cynnal a
chadw meddalwedd
– costau eraill yn
gysylltiedig â
meddalwedd

Disgrifiad o'r metrig

Roedd y canlyniad hwn yn nodi arbedion ariannol posibl drwy brynu system rheoli llyfrgell newydd fel
consortiwm. Yn achos sefydliadau a fyddai wedi parhau â'u systemau etifeddol fel arall, byddai'r costau
yn y sefyllfa wrthffeithiol yn 027. Yn yr achos gwrthffeithiol lle byddai system rheoli llyfrgell newydd wedi
cael ei phrynu'n annibynnol, argymhellodd CE y byddai costau damcaniaethol yn dibynnu ar faint
fyddai sefydliadau wedi bod yn barod i'w dalu am eu system rheoli llyfrgell newydd, a allai fod yn uwch
neu'n is na'r hyn y talwyd amdano mewn gwirionedd ar gyfer system rheoli llyfrgell WHELF.
Roedd hyn yn ymdrin â chostau gweithredu yn unig; roedd y dangosydd isod ('costau cynnal a chadw
meddalwedd') yn ymdrin â chostau tanysgrifio blynyddol.

Roedd hyn yn ymdrin â chostau cynnal a chadw ar gyfer y brif feddalwedd a meddalwedd arall a
brynwyd. Un ffordd o ddiffinio beth oedd y prif gostau meddalwedd (yn hytrach na chostau meddalwedd
eraill, er enghraifft) oedd ystyried beth oedd y gwasanaethau craidd a ddarperir gan y Llyfrgell, a beth
oedd y feddalwedd hanfodol sydd ei hangen i ddarparu'r gwasanaethau hynny.
Y bwriad gyda'r feddalwedd oedd iddi fod yn seiliedig ar yr hyn sydd ei angen yn ogystal â darparu
gwasanaethau llyfrgell craidd y sefydliad. Cynghorwyd sefydliadau i ddisgrifio ac amlinellu'r gwahanol
feddalwedd a chaledwedd sydd wedi eu cynnwys yn y golofn esboniadau/tybiaethau. Roedd
sefydliadau, lle'r oedd hynny'n bosibl, yn cynnwys y costau unigol sy'n gysylltiedig â darparu
gwasanaethau llyfrgell sy'n gysylltiedig â'r system rheoli llyfrgell (hyd yn oed os nad ydynt yn newid yn
y sefyllfa wrthffeithiol).
Nid oedd CE yn ffafrio'r naill ffordd na'r llall a oedd sefydliadau yn darparu costau meddalwedd yn y
dangosydd 'costau meddalwedd cysylltiedig eraill', ynteu'r dangosydd "costau cynnal a
chadwmeddalwedd - costau meddalwedd arall", cyhyd ag y bod cynnwys/eithrio'r feddalwedd arall yn
gyson ar draws y sefyllfa wrthffeithiol a'r rhesi system rheoli llyfrgell WHELF, o fewn yr un dangosydd.

Ceir eithriadau; gall prynu a gweithredu ddigwydd yn y sefyllfa wrthffeithiol (er gwaethaf parhau i ddefnyddio'r system etifeddol) os, er enghraifft, roedd grŵp o sefydliadau'n uno neu'n gwahanu.

27
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Costau gweithredu
Llafur (arbenigwyr
technegol cyflenwyr
a staff y sefydliad)

Costau hyfforddi
(arbenigwyr
technegol cyflenwyr
a staff y sefydliad)

Cafodd hyn ei ddiffinio fel cyfanswm costau llafur staff cyflenwyr i osod a gweithredu'r system rheoli
llyfrgell newydd. Cafodd gwasanaethau ar y safle ac oddi ar y safle eu cynnwys; roedd gwasanaethau
ar y safle yn cwmpasu gwasanaethau gweithredu o fewn y sefydliad, tra'r oedd gwasanaethau oddi ar
y safle yn cwmpasu gwasanaethau gweithredu o'r tu allan i'r sefydliad. Gallai hyn fod wedi deillio o fil
cyfanswm y costau llafur, neu drwy ddefnyddio brasamcan o gyfraddau dydd staff y cyflenwyr wedi ei
luosi gyda nifer y diwrnodau a oedd yn ofynnol.
Yn ogystal, byddai costau gweithredu llafur amser staff y sefydliad wedi cael eu hystyried. Roedd
gweithgareddau a ddiffinnir o dan y categori hwn yn cynnwys amser a dreuliwyd ar weithredu gan staff
y sefydliad, a/neu amser a dreuliwyd yn adolygu gweithredu'r broses a'r llifau gwaith cysylltiedig gan
staff sefydliadol.
Roedd y metrig hwn yn ymwneud â chost cyrsiau hyfforddi a brynwyd gan y cyflenwr ar sut i redeg y
system. Darparwyd costau hyfforddi gan y cyflenwr, ac felly roedd unrhyw gost hyfforddiant a
ddyfynnwyd yn cynnwys cyfanswm y costau roedd sefydliadau yn eu talu am hyfforddiant (gan
gynnwys, er enghraifft, costau deunydd hyfforddi).
Yn ogystal, cwmpaswyd costau hyfforddiant o ran yr amser a dreuliwyd gan staff y sefydliad yn
ymgymryd â (neu'n darparu) hyfforddiant. Y prif elfennau hyfforddiant y dylid eu cyfrifo yn y cyd-destun
hwn oedd yr hyfforddiant oedd ynghlwm wrth gyflawni achrediad, ac unrhyw fath arall o hyfforddiant
angenrheidiol oedd ei angen ar staff a fyddai'n gweithredu'r feddalwedd. Un enghraifft bosibl o
hyfforddiant angenrheidiol arall yw sesiynau hyfforddi staff ffurfiol; yn yr achosion hyn, gallai costau fod
wedi eu brasamcanu drwy amcangyfrif yr amser a dreuliodd staff (fesul gradd), wedi ei luosi gyda nifer
fras yr hyfforddwyr a'r cyfranogwyr. Dylid cyfrifo ffurfiau eraill o hyfforddiant anffurfiol (neu ad hoc)
hefyd, os ydynt yn sylweddol ac yn fesuradwy.
Gallai costau hyfforddi'r sefydliad wedi bod yn sylweddol, ond roedd yn anodd eu nodi. Penderfynwyd y
dylai sefydliadau geisio nodi dau fath o gostau hyfforddi ar wahân: hyfforddiant i gyflawni ardystiad, a
hyfforddiant mwy cyffredinol ar gyfer pob aelod o staff.
Dylid cyfrifo'r hyfforddiant sy'n ofynnol i gyflawni ardystiad mor fanwl gywir â phosibl.
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Yn achos pob aelod arall o staff y llyfrgell a oedd yn gorfod ymgymryd â hyfforddiant mwy sylfaenol ar y
feddalwedd (dysgu sut i'w weithredu, er enghraifft), mabwysiadodd sefydliadau dybiaeth o 1% o gostau
staff blynyddol (o staff sy'n ymgymryd â hyfforddiant) fel brasamcan o'r amser hyfforddiant sydd ei
angen (fel brasamcan o gyfartaledd yr amser a dreulir gan bob llyfrgell a gaiff eu hyfforddi ar y
systemau)
Mewn perthynas â'r sefyllfa wrthffeithiol lle byddai sefydliadau wedi dewis system cenhedlaeth nesaf yn
y cwmwl, cytunwyd bod angen adlewyrchu buddion rhannu profiadau a gwybodaeth wrth weithredu
(ond y byddai hyn wedi bod yn wahanol, yn ddibynnol ar y garfan). Ychwanegwyd canran benodedig i
hyfforddiant ar gyfer y math hwn o sefyllfa wrthffeithiol: 0.2% (o gyfanswm costau staff) ar gyfer yr holl
staff yng ngharfan 1, 0.3% ar gyfer carfan 2 a 0.4% ar gyfer carfan 3.
Fodd bynnag, os teimlai sefydliadau y gallai fod yn fwy cywir ei amcangyfrif ar gyfer eu sefydliadau eu
hunain yn uniongyrchol, argymhellodd CE y dylent addasu'r gwerthoedd fel bo'n briodol. Yn yr un
modd, yn achos sefydliadau na fyddai wedi mabwysiadu system cenhedlaeth nesaf yn y cwmwl, ni
fyddai'r sefyllfa wrthffeithiol wedi mabwysiadu'r tybiaethau hyn.
Costau cysylltiedig
eraill

Costau rheoli

Lleihau costau caffael drwy
weithredu fel consortiwm**
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Roedd hyn yn cynnwys:
• meddalwedd ychwanegol; a
• ffioedd eraill a godwyd gan y cyflenwr na chawsant eu cynnwys yn y categorïau eraill (darparu
ffioedd, er enghraifft).
Roedd hyn yn ymwneud â chostau rheoli prosiect y sefydliad ei hun ar gyfer ymdrin â'r prosiect system
rheoli llyfrgell. Roedd hyn yn cynnwys costau'r tîm rheoli prosiect, wedi eu brasamcanu yn unol â
chostau staff ar raddfa benodol, wedi eu lluosi â faint o amser a dreuliwyd ganddynt ar dasgau rheoli
prosiect ar gyfer gweithredu a rhedeg system rheoli llyfrgell WHELF (neu'r sefyllfa wrthffeithiol
gyfatebol), yn ogystal â chyfraniadau at reolwr prosiect WHELF.
Roedd costau caffael yn ymwneud â'r arbedion effeithlonrwydd sy'n deillio o'r broses o gaffael y
nwydd/gwasanaeth, yn hytrach na gostyngiadau a gynigir gan y cyflenwr a ddewiswyd a'r canlyniad
(sydd i'w gweld ar wahân). O safbwynt arall, roedd costau caffael yn cynnwys arbedion effeithlonrwydd
yn sgil caffael fel consortiwm yn hytrach na'r elfen unigol, fel bod llai o amser yn cael ei dreulio ar
ddatblygu manyleb y tendr a gweinyddu'r broses dendro, er enghraifft.
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Costau caffael

Roedd costau caffael yn cwmpasu holl elfennau hanfodol caffael. Mae'n bosibl y bydd gan sefydliadau
unigol lif gwaith gwahanol neu bolisïau yn ymwneud â'r broses gaffael.
Roedd ymagwedd a diffiniad a argymhellwyd CE yn canolbwyntio ar diffinio gweithgareddau posibl y
dylid eu cyfrifo dan yr elfen caffael, ac annog sefydliadau i gyfrifo costau'r gweithgareddau hyn.
Sicrhaodd sefydliadau y dylai cyfrifo costau caffael gynnwys y gweithgareddau a ganlyn (ymysg pethau
eraill):
• yr amser a dreuliodd staff llyfrgell a TG yn datblygu gofynion;
• gwerthuso ymatebion;
• negodi gyda rhanddeiliaid mewnol; a hefyd
• cyngor cyfreithiol allanol.
Yn ôl papur28 a baratowyd gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (NAO), mae caffael yn cynnwys y
gweithgareddau a ganlyn (nid yn benodol i sefydliadau addysg uwch na llyfrgelloedd):
• 'Deall y galw a gofynion busnes ar gyfer nwyddau a gwasanaethau;
• Cyrchu'r nwyddau a gwasanaethau angenrheidiol gan gyflenwyr cymwys am y gwerth gorau am
arian, ac yn unol â'r rheoliadau tendro priodol;
• Sicrhau y cytunir at gontractau a lefelau gwasanaeth ac y cânt eu diffinio'n glir gyda chyflenwyr;
• Bod defnyddwyr yn gallu codi archebion sy'n arwain at archebion prynu cymeradwy a drosglwyddir
i'r cyflenwr; a
• Bod perfformiad cyflenwyr yn cael ei reoli yn erbyn safonau cytundebol a Chytundebau Lefel
Gwasanaeth'
(t.1, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol).
Gan hynny, sicrhaodd sefydliadau fod eu cyfrifiadau a'u hystyriaethau o ran costau caffael yn cofnodi'r
agweddau hyn ar gaffael.

28

Mae'r papur hefyd yn rhoi canllawiau ar a mewnwelediad i amrywiaeth o ddangosyddion eraill o ran caffael, sy'n archwilio gwerth y tu hwnt dermau ariannol. Gallai hyn ddarparu rhywfaint o

gymhelliant ar gyfer ymchwilio ymhellach i gofnodi manteision anariannol gweithredu fel consortiwm yn ystod y broses gaffael. Paratowyd y papur hwn fel rhan o ddangosyddion perfformiad y
Fforwm Archwilio Cyhoeddus (mae rhagor o wybodaeth ar gael ynhttps://www.nao.org.uk/report/public-audit-forum-performance-indicators-3/).

Cambridge Econometrics

82

Gwerthuso buddion ymagwedd consortiwm at system rheoli llyfrgell WHELF

Llai o gostau caledwedd
drwy weithredu system yn y
cwmwl
Costau gofod
adeiladu
Costau caledwedd a
meddalwedd
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Ymagwedd amgen ond llai cywir oedd mabwysiadu tybiaethau ledled y diwydiant er mwyn sicrhau
cysondeb. Nid oedd y dull hwn yn cael ei ffafrio, ac fe'i defnyddiwyd fel dewis wrth gefn yn unig os nad
oedd y dull a argymhellwyd yn ymarferol. Os caiff ei fabwysiadu, mae'r Model Mesur Effeithlonrwydd yn
fodel safonol a ddefnyddir i gofnodi arbedion effeithlonrwydd wrth gaffael yn y sector addysg uwch. Yng
nghyd-destun system rheoli llyfrgell WHELF, ar gyfer pob sefydliad, yr arbedion mwyaf perthnasol o
ran cost yw:
• hawliad fesul trefniant cydweithredol cymhleth ar gyfer pob sefydliad (£12,500).
Ar gyfer y sefydliad a arweiniodd y broses gaffael, mae'r arbedion yn cynnwys:
• hawlio fesul tendr os caiff ei hysbysebu'n electronig yn OJEU (£150);
• os caiff Dogfennau Tendro eu llwytho i lawr o URL cyhoeddedig yn hytrach na llungopïo a'u postio
ar ffurf copi caled (£400); a
• hawlio fesul trefniant cydweithredol cymhleth mae'r sefydliad yn ei arwain ym mlwyddyn ei sefydlu
(£20,000).
Ni ddewisodd yr un sefydliad y dewis 'wrth gefn' ar gyfer cyfrifo costau caffael
Un o'r canlyniadau a ragwelwyd yn sgil symud i system yn y cwmwl fel rhan o system rheoli llyfrgell
newydd oedd y potensial o arbedion cost seilwaith a TG y prosiect. Byddai mesur y canlyniad hwn yn
cipio arbedion gweithredol system rheoli Llyfrgell WHELF o'i gymharu â chostau gweithredol y sefyllfa
wrthffeithiol.
Lluniwyd y costau ar sail modelau costio safonol y sefydliad, lle'r oedd hynny'n berthnasol.
Roedd costau caledwedd yn cwmpasu costau gofynion seilwaith y system rheoli llyfrgell. Yn achos
system rheoli llyfrgell WHELF, roedd hyn yn union yr un fath â'r costau tanysgrifio meddalwedd a
chaledwedd a amlinellwyd yn yr adran "Arbedion o brynu system rheoli llyfrgell newydd fel
consortiwm"; daw'r gwahaniaeth o beth fyddai'r sefyllfa wrthffeithiol wedi bod; yr achos gwrthffeithiol ar
gyfer y categori hwn fuasai dewis system nad oedd yn y cwmwl, a fyddai wedi arwain at ofynion
caledwedd a meddalwedd lleol uwch.
Gan ddibynnu'n drwm ar ymdrechion presennol i gyfrifo costau seilwaith systemau rheoli llyfrgell, roedd
costau caledwedd yn cael eu diffinio fel unrhyw gost seilwaith o lwyfannau sydd eu hangen ar gyfer y
system rheoli llyfrgell.
Yn yr enghraifft a ddarparwyd i CE (o gostau caledwedd system etifeddol), roedd hyn yn cynnwys
llwyfan gweinydd y rhaglen, a llwyfan y gronfa ddata; roedd y costau yn cynnwys amcangyfrifon o gost
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Rhannu costau teilwra a
datblygu pwrpasol

lle ar y rac a rhwydweithio, costau storio, costau diriaethol y gweinydd, costau trwydded rhithio,
trwydded System Weithredu a thrwyddedu'r gronfa ddata, gwneud copi wrth gefn a thrwyddedu
cysylltiedig a chapasiti cydbwyso llwyth. Ni chynhwyswyd cost y feddalwedd ei hun na chostau
gweithredu staff wrth gyfrifo costau caledwedd.
Gellid llunio'r costau ar sail modelau costio safonol sefydliadau, lle'r oedd hynny'n berthnasol.
Roedd y canlyniad hwn yn ymwneud ag unrhyw waith datblygu ychwanegol a ddigwyddodd yng nghyddestun WHELF. Argymhellwyd y dylai'r sefydliadau ychwanegu costau ychwanegol perthnasol a oedd
yn rhan o'r categori hwn. Ychwanegodd sefydliadau gostau pwrpasol ar gyfer cyfieithu, Alma Network
Zone a Primo Consortial View, yn ogystal â chostau lleol fel datblygu rhyngwyneb darganfod adnoddau
a Primo UI.

Ffynhonnell: Cambridge Econometrics, gyda mewnbwn gan WHELF.
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Canllawiau
ychwanegol a
ddarparwyd i
sefydliadau

Ymhlyg yn hynny, roedd CE yn tybio na fyddai cyflwyno system rheoli llyfrgell
newydd yn cynhyrchu refeniw ychwanegol ar gyfer y sefydliad. Gan hynny,
ystyriwyd yr holl fuddion ariannol yn arbedion cost. Mesurwyd pob canlyniad
metrigau fel costau, ac o blith y rhain gall CE gyfrif maint yr arbedion cost, lle
bo'n briodol.
Derbyniwyd amrywiadau mewn ffigurau (e.e. nifer ± x %) mewn achosion lle'r
oedd y niferoedd yn ansicr iawn. Unwaith eto, roedd disgwyl i sefydliadau roi
esboniadau clir o ble daw yr ansicrwydd.

Cyfrifo
(brasamcanu)
costau

Mewn achosion lle'r oedd hi'n anodd canfod union ffigur ar gyfer costau, roedd
costau'n cael eu brasamcanu drwy raddio yn unol â hynny, lle'r oedd hynny'n
briodol. Er enghraifft, gallai costau amser staff ar dasgau penodol fod wedi eu
brasamcanu gan ddefnyddio cyflogau graddfa'r staff wedi ei luosi gyda'r amser
a dreuliwyd.

Prisio amser staff

Awgrymodd CE ddefnyddio cyfrifiad mathemategol syml i gyfrifo costau amser
staff:
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝐿𝑀𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟
× 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑠𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑦𝑒𝑎𝑟
= 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑛 𝐿𝑀𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
ar gyfer pob staff sy'n ymwneud â gweithgarwch system rheoli llyfrgell.

Cyfrifo amser
staff

Costau ar y cyd

Cynghorodd CE y gellid cyfrifo amser staff fel nifer yr oriau a dreulir ar
weithgarwch X dros flwyddyn. Os nad oedd data o'r fath yn cael ei fonitro, yna
gellid brasamcanu nifer yr oriau yr wythnos, a'u lluosi gyda nifer yr wythnosau
gwaith mewn blwyddyn academaidd. Gellir trosi'r metrig hwn i nifer yr oriau a
dreulir fel cyfran o gyfanswm yr oriau gweithio mewn blwyddyn (fel nifer yr
oriau dan gontract mewn wythnos, wedi ei luosi â nifer yr wythnosau gweithio).
Cynghorodd CE y dylai data costau a fwydwyd i mewn gofnodi cyfanswm y
costau ar y lefel sefydliadol, heb ystyried a oedd y sefydliad yn gyfrifol am
dalu'r holl gostau.

E.5

Trin data ar ôl casglu

Adolygwyd y data ac fe'i cysonwyd ar ôl ail rownd o drafodaethau gyda
sefydliadau WHELF. Yn ogystal â hyn, roedd gofyn i CE wneud rhagdybiaeth
penodol i gasglu a phrosesu'r data, yn seiliedig ar yr wybodaeth feintiol ac
ansoddol oedd ar gael. Roedd triniaethau o'r setiau data a gasglwyd yn
cynnwys:
•

•

Alinio'r holl ddata i'r un blynyddoedd ariannol. Roedd hyn yn cynnwys
cymryd cyfrannau syml o gostau (lle bo'n briodol) ar gyfer pob blwyddyn
ariannol rhwng mis Awst a mis Gorffennaf i sicrhau bod y flwyddyn yn
cynnwys yr un misoedd i bob sefydliad. Nid chafodd costau parhaus
cyflenwyr eu graddio.

Datrys anghysonderau rhwng ffynonellau data gwahanol. Cafwyd
achosion lle nad oedd y data o ffynonellau lluosog yn cyfateb - er
enghraifft, cyfraniadau rheolwr prosiect sefydliadau unigol. Lle y cafwyd
anghysondebau, defnyddiwyd y data a oedd yn perthyn i setiau data mwy
cynhwysfawr.
Cambridge Econometrics
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•

Ailddyrannu costau i baramedrau gwahanol. Lle'r oedd gwybodaeth
ansoddol fel petai'n awgrymu bod data yn perthyn i linyn mesur arall,
cafodd y data ei symud. Roedd hyn yn anghyffredin; digwyddodd y prif
ailddyrannu pan oedd sefydliadau yn cynnwys costau caffael yng nghostau
rheoli'r prosiect, a phan na chynhwyswyd costau cyfreithiol yn eu
cyfrifiadau costau caffael.

•

Addasu anghysondebau yn seiliedig ar gamddealltwriaeth o sut i
lenwi'r rhesi system rheoli llyfrgell WHELF / y sefyllfa wrthffeithiol.
Oni bai y byddai'r sefyllfa wrthffeithiol wedi arwain at newid yn y camau
cyn cyflwyno'r system rheoli llyfrgell cenhedlaeth nesaf, dylai'r data
hanesyddol ar gyfer WHELF a'r achos gwrthffeithiol cyn gweithredu fod yn
gyfartal. Lle'r oedd yn debygol y dylid fod wedi paru data, ond na
ddigwyddodd hynny yn y templed data, cafodd y data ei ddisodli.

•

Addasu anghysondebau yn seiliedig ar gam-ddehongliad o'r
rhagdybiaethau a fabwysiadwyd ar gyfer y dangosyddion. Un maes
lle'r oedd anghysondebau mawr oedd arbedion effeithlonrwydd posibl
mewn hyfforddi staff drwy gweithredu fel consortiwm. Argymhellwyd a
mabwysiadwyd tybiaeth i amcangyfrif arbedion effeithlonrwydd (gweler
Tabl E.2 uchod), ond ni chymhwyswyd hyn yn unffurf. Cafodd y cyfrifiadau
eu cyfrifo eto lle'r oedd yn bosibl ac yn briodol gwneud hynny (hynny yw,
lle'r oedd digon o wybodaeth yn y templed data i awgrymu sut y gellid
gwneud y cyfrifiad hwnnw; yn ogystal, buasai'r sefyllfa wrthffeithiol ar gyfer
y sefydliad penodol hwnnw yn gorfod bod yn achos o brynu system
cenhedlaeth nesaf yn y cwmwl). Serch hynny, oherwydd natur seiliedig ar
dybiaethau'r cyfrifiadau hyn a'r ansicrwydd cymharol fawr yn gysylltiedig â
hwy, ni hysbyswyd y rhain yn nadansoddiadau meintiol y brif astudiaeth.

•

Cyd-destunau gwrthffeithiol ar goll. Roedd un o'r sefydliadau yn ansicr
ynghylch beth i'w gynnwys ar gyfer y sefyllfa wrthffeithiol. Gan hynny,
cafodd data meintiol ar gyfer y sefydliad hwnnw ei cynnwys ar gyfer
disgrifio cyfanswm y costau WHELF, ond ni chafodd ei gynnwys yng
nghyfanswm yr arbedion a ragamcanir.

•

Cyfrifwyd cyfanswm y costau personél drwy ddefnyddio'r metrig "%
o gyflog yn erbyn cyfanswm costau staff". Yr eithriad i hyn oedd ar
gyfer costau hyfforddi staff; cafodd hyn ei frasamcanu fel cyfran o
gyfanswm y costau staff a gafwyd drwy ystadegau SCONUL, ac mae'r
ystadegyn hwnnw eisoes yn cynnwys argostau.

•

Cafodd pob pryniant neu gost tanysgrifio ei drosi i eithrio TAW.
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