
 

 

 

 

 

 

Prifysgol Bangor Llyfrgell ac Archifau 

RefWorks  

Citation Manager Newydd (RCM) 
Mae RefWorks Citation Manager yn rhaglen sy'n caniatáu i ddefnyddwyr redeg 

fersiwn byrrach o Refworks yn Microsoft Word.  Gallwch ychwanegu cyfeiriadau yng 

nghorff y testun ac troednodiadau i’ch dogfen a fydd yn creu llyfryddiaeth yn 

awtomatig wrth i chi ysgrifennu. Gallwch ddewis o filoedd o arddullion cyfeirio 

gwahanol gan gynnwys creu rhai eich hyn a gweld eich dyfyniadau a llyfryddiaeth yn 

diweddaru eu hunan. 

 

Tîm Cefnogaeth Academaidd 

Gorffennaf 2020 

 

 

 

1. Gosod RefWorks Citation Manager yn Word 

2. Dewis Arddull Cyfeirio 

3. Mewnosod Cyfeiriadau  

4. Mewnosod Cyfeiriadau Lluosol Mewn Un Dyfyniad 

5. Creu Llyfryddiaethau 

6. Cysylltiadau Gwe Defnyddiol, Tiwtorialau a Chymorth 

Cynnwys 



 

 

 

 

Er mwyn gosod RefWorks Citation Manager, agorwch ddogfen newydd Word 

ac o’r tab Insert yn y ruban, cliciwch ar Store  

 

 

 

 

Teipiwch RefWorks i’r blwch chwilio a chliciwch Add 

 

 

 

 

1. Gosod RefWorks Citation Manager 



 

Dyliwch yno allu agor RefWorks Citation Manager o My Add-ins o dan y tab 

Insert             Cliciwch ddwbl ar yr eicon Office Add-ins app 

 

 

 

Dylai hyn agor RefWorks Citation Manager mewn ffenestr ochr 

 

 

 



 

Nid yw RefWorks Citation Manager yn cynnig yr opsiwn i fewngofnodi fesul 

sefydliad, felly bydd angen i chi greu cyfrinair eiledol yn eich cyfrif RefWorks 

Agorwch eich cyfrif RefWorks, cliciwch ar eich enw yn nhop y sgrîn a chliciwch 

ar Settings 

 

 

Sgroliwch lawr y dudalen at yr adran Alternate Password a chliciwch ar y 

botwm Set alternate password 

 

Mewnbynnwch gyfrinair newydd (sylwch, dylai bod hwn yn wahanol i’ch 

cyfrinair Prifysgol). Eich enw defnyddiwr fydd eich rhif e-bost Bangor fel mae’n 

ymddangos o dan eich enw yn eich cyfrif RefWorks 

Set alternate password 



 

Gallwch ddewis arddull cyfeirio drwy glicio ar y ddewislen hambyrgyr a dewis 

Citation style, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dewis Arddull Cyfeirio 



Gallwch unai ddefnyddio’r blwch chwilio i  chwilio trwy dros 6,000 o arddulliau 

neu ddewis arddull yr ydych wedi ei ddefnyddio’n ddiweddar. Gallwch hefyd 

ddewis arddull y sefydliad, Institutional Style os yn briodol e.e. Harvard Bangor 

2017 

 

 

 

 



 

I ddod o hyd i’ch cyfeiriadau, gallwch ddefnyddio’r blwch chwilio i deipio 

allweddeiriau priodol neu gallwch glicio ar ‘All references’ i arddangos y 

cyfeiriadau yr ydych wedi eu safio i ffolderi yn RefWorks 

 

 

I fewnosod cyfeiriad, gosodwch y cyrchwr ymhle y dymunwch y dyfyniad i 

ymddangos yn eich dogfen ac yno hofrenwch y cyrchwr dros y cyfeiriad yr 

ydych am ei ddyfynnu yn y ffenestr RCM. Bydd t botwm “Cite This” yn 

ymddangos, cliciwch ar y botwm i fewnbynnu’r dyfyniad yn y ddogfen 

 

 

 

3.  Mewnosod Cyfeiriadau  

 

 



 

Gallwch fewnbynnu cyfeiriadau lluosol i mewn i un dyfyniad drwy glicio’r 

blychau gyferbyn a’r cyfeiriadau y dymunwch eu cynnwys. Cliciwch ar ‘Insert 

Citation’ i fewnbynnu’r dyfyniadau cyfunol  

 

 

 

 

4. Mewnosod Cyfeiriadau Lluosol Mewn Un           
Dyfyniad 

 



 

Os wnewch chi glicio ar y ddewislen hambyrgyr a dewis ‘Bibliography on’ 

    

 

Bydd rhestr wedi eu drefnu o’r cyfeirnodau yn ymddangos yn awtomatig ar 

ddiwedd eich dogfen fel byddwch yn ychwanegu rhagor o ddyfynodau 

 

 

 

 

5. Creu Llyfryddiaethau 

 



 

 

Tiwtorialau a chymorth pellach: 

Sianel Youtube RefWorks: 

https://www.youtube.com/user/ProQuestRefWorks 

Sianel Youtube RefWorks Newydd: 

https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg 

RefWorks Write-N-Cite 4: Gosod & Mewngofnodi 

www.youtube.com/watch?v=lL_OyAJLpPI 

RefWorks Write-N-Cite 4: Gwybodaeth sylfaenol: Mewnbynnu dyfyniadau & 

Chreu Llyfryddiaeth 

www.youtube.com/watch?v=um5oOxJjXAk 

 

Manylion cyswllt am gymorth 

Celfyddydau a’r Dyniaethau 

Jenny Greene. Ebost: j.greene@bangor.ac.uk 01248 383572 

Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Dynol 

Mairwen Owen. Ebost: mairwen.owen@bangor.ac.uk 01248 382915 

Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad 

Yasmin Noorani. Ebost: y.noorani@bangor.ac.uk 01248 388589 

Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg 

Cefnogaeth Academaidd. Ebost: libsupport@bangor.ac.uk 01248 382081 

 

6. Cysylltiadau Gwe Defnyddiol, Tiwtorialau a           

Chymorth 
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