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Khuyến khích đối tác bằng nhiều chương trình ưu đãi hơn

Cisco đang củng cố thêm các chương trình ưu đãi để công 
nhận và trả thưởng tốt hơn cho giá trị của đối tác. Là những 
đối tác trong thị trường thương mại (Commercial Partner) 
của chúng tôi, bạn càng đầu tư nhiều vào mối quan hệ đối 
tác với Cisco và đạt được các mục tiêu kinh doanh thì càng 
được trả thưởng nhiều hơn cho những thành công của bạn. 

Tài liệu này cung cấp thông tin chung về khung giải pháp 
và những lợi ích có được khi tham gia chương trình Cisco 
Commercial Xcelerate và kích hoạt tài khoản của bạn 
trong Cisco Rewards Central.

Chào mừng bạn đến với chương trình Xcelerate trong thị 
trường thương mại (                                  )
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Tưởng thưởng cho sự thành công của bạn

Chương trình Cisco Commercial Xcelerate cung cấp những 
cách thức sáng tạo để tưởng thưởng cho sự thành công của 
bạn. Điều làm cho chương trình này trở nên đặc biệt và hấp 
dẫn đến vậy chính là ở chỗ nó mang đến một cơ hội để tất cả 
các đối tác trong thị trường thương mại có thể được hưởng 
mức trả thưởng cao hơn khi bán những sản phẩm nhất định 
của Cisco và tích lũy điểm thưởng từ ba cấp độ trả thưởng 
trong chương trình Xcelerator. 

Chương trình



Trả thưởng cho mối quan hệ đối tác của bạn

Tất cả các đối tác Partner Plus (các đối tác P+ Elite, P+ 
Prestige và P+ Aspire) cũng như những đối tác không tham gia 
chương trình Partner Plus có chứng chỉ ở cấp độ Registered, 
Select và Premier đều được mời tham gia chương trình này. Là 
một đối tác của Cisco, bạn góp phần nâng cao giá trị và tầm 
quan trọng bằng cách cung cấp cho các tổ chức những giải 
pháp của Cisco mà khách hàng tin tưởng. Giờ đây bạn có thể 
giành được nhiều phần thưởng bằng cách bán toàn bộ tập hợp 
sản phẩm và giải pháp của chúng tôi trên tất cả ba lớp của 
chương trình Xcelerator.
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(Nhiều sản phẩm và nhiều kiến trúc, Bán chéo; Dựa trên kê khai của các cá nhân hoặc công ty)

Chỉ dành cho các đối tác Premier, Select và Registered, 
Điều kiện tham gia chương trình có thể khác nhau theo từng khu vực

(Các sản phẩm SMB và Fast Track; Được chi trả cho từng SKU)

Hàng quý

(Các sản phẩm trọng tâm hàng quý; Được chi trả cho từng SKU) Hàng quý

P+ Elite P+ Prestige P+ Aspire Non Partner Plus
Chỉ dành cho các đối tác Premier, Select, Registered

Vàng/
Bạc

Premier / Select / RegisteredChứng chỉ Đối tác

Các kiểu đối tác cung cấp 
giải pháp thương mại

Nhằm vào các đối tác 
tập trung cung cấp giải 
pháp trong thị trường 
thương mại

3 cấp độ Trả thưởng:
Sales Accelerators được 
địa phương hóa cho phù 
hợp với từng khu vực

Trả thưởng cho công* 
ty và cá nhân nếu công 
ty cho phép

Chương 
trình giá trị 
(Value Play)

Chương trình dành cho 
đối tác bán được nhiều 
sản phẩm (Volume Play)
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*Các cá nhân đang làm việc cho các công ty của đối tác tham gia chương trình



Đẩy mạnh Bán hàng, Giành giải thưởng

Chương trình Cisco Commercial Xcelerate đưa ra ba cấp độ 
trả thưởng. Cho dù là bạn đang quảng bá các sản phẩm phổ 
thông hay các giải pháp phức tạp, bạn luôn có thể tích lũy 
điểm thưởng ngay khi bắt đầu hoạt động bán hàng!

Ưu đãi cho đối tác khi bán những sản phẩm trọng tâm. Tất cả các đối tác thương mại đều đủ 
điều kiện được hưởng ưu đãi khi nâng cao doanh số bán hàng những sản phẩm trọng tâm trong 
từng quý như là những sản phẩm, gói sản mới, vv... Điểm thưởng được ghi có tự động cho công 
ty bạn khi bán những sản phẩm này. Các sản phẩm được đề xuất sẽ thay đổi hàng quý.  

Ưu đãi cho đối tác khi bán những sản phẩm nhất định. Chỉ có các đối tác thương mại Cấp 2 
có chứng chỉ Premier, Select và Registered mới đủ điều kiện được hưởng ưu đãi khi nâng cao 
doanh số bán sản phẩm phổ thông. Điểm thưởng được ghi có tự động cho công ty của bạn 
khi bán những sản phẩm này. Các sản phẩm được đề xuất sẽ thay đổi hàng quý.
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Cisco Rewards Central dành cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản

Đăng nhập một lần
(Single Sign On)

Một cơ sở dữ
liệu đối tác

Sao kê tích hợp Truyền thông
tích hợp

Tất cả các ưu
đãi hợp lệ

CHƯƠNG TRÌNH XCELERATE TRONG THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI
CỦA TRUNG TÂM GIẢI THƯỞNG CISCO

Ưu đãi dành cho tất cả mọi đối tác thương mại căn cứ vào bản kê khai để khuyến khích bán 
chéo và các giải pháp đa kiến trúc. Các bản kê khai phải được nộp cùng với đơn hàng để 
chứng minh việc bán giải pháp cho khách hàng cuối. Những bản kê khai này sẽ được đối chiếu 
với số liệu bán hàng của Cisco.
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Hãy bắt đầu và Giành giải thưởng

Việc bắt đầu chương trình Cisco Commercial Xcelerate 
là hết sức nhanh chóng và dễ dàng.

Chuyển đổi các thành viên hiện tại
Nếu hiện nay bạn đang tham gia chương trình Cisco Connect Rewards (CCR) thì tư 
cách thành viên và điểm thưởng của bạn được tự động chuyển sang chương trình Cisco 
Commercial Xcelerate. Tất cả những gì bạn cần làm là kích hoạt tài khoản của bạn trong 
chương trình Cisco Commercial Xcelerate thông qua đăng nhập bằng ID và mật khẩu hiện 
tại của mình. 

Nếu hiện nay bạn đang tham gia chương trình Midmarket Accelerator (MMA), bạn sẽ 
được mời tham gia chương trình Cisco Commercial Xcelerate nếu công ty bạn quyết định 
phân bổ bất kỳ phần thưởng nào đã có được ở cấp độ công ty cho các cá nhân theo 
thẩm quyền của công ty tại trang web của chương trình.

Đăng ký thành viên mới
Bạn có thể đăng ký tham gia tại địa chỉ: www.cisco-commercialxcelerate.com. Chỉ cần 
điền phiếu đăng ký online và nhận email xác nhận tư cách thành viên mới của bạn.
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Tích điểm và đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn

Chỉ cần thực hiện vài bước để bắt đầu giành được và đổi 
điểm thưởng. 

Đăng ký và đổi điểm 
thưởng

Bán các sản phẩm và 
giải pháp đủ điều kiện 

cho khách hàng trong thị 
trường Thương mại

Tham gia chương trình 
và tiếp nhận những đề 

xuất mới nhất

Nhận phần thưởng 
được gửi đến
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Nhiều phần thưởng hơn, Nhiều lựa chọn hơn

Biến những điểm thưởng của bạn trở thành trải nghiệm mua 
sắm thú vị. Bạn có thể lựa chọn nhiều phần thưởng khác 
nhau để sử dụng. Chỉ cần đăng nhập và tìm hiểu ca-ta-lô 
phần thưởng bao gồm từ Vé ăn cho tới Phiếu mua hàng, các 
sản phẩm điện tử và gia dụng hay các sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe. Đây là một số ví dụ về những phần thưởng trong 
ca-ta-lô mà bạn có thể đổi lấy.
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Để tìm hiểu thêm hoặc yêu cầu trợ giúp

Để tìm hiểu thêm thông tin chung về chương trình hoặc hướng dẫn đăng ký, vui lòng liên hệ Bộ phận 
Chăm sóc Khách hàng của Cisco. Được hồi đáp nhanh chóng bằng cách gọi điện đến số điện thoại 
miễn cước tại quốc gia của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Trạng thái Đăng ký, Phân bổ Điểm thưởng, Đơn đề nghị Trả thưởng và Trạng thái 
Chuyển phát của bạn, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chương trình Cisco 
Commercial Xcelerate. Bạn chỉ cần truy cập www.cisco-commercialxcelerate.com và click vào mục 
‘Contact Us’ để đăng ký yêu cầu hỗ trợ.

Úc 1800 134 349

Niu-di-lân 0800 291 129

Indonesia 001 803 61 838

Malaysia 1800 88 1292

Philippines 1800 88 1292

Singapore 800 448 1627

Thái Lan 001 800 611 0754 / 02 263 7099 (trong nước)

Việt Nam 1800 585 809

Hàn Quốc 0803 77 0800

Ấn Độ 000 800 100 1364

Liên hệ Cisco





Những Câu hỏi Thường gặp

Tài liệu này đưa ra các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp 
về chương trình Cisco Commercial Xcelerate cũng như nền tảng 
Cisco Rewards Central.

Cisco Commercial Xcelerate

1. Chương trình Cisco Commercial Xcelerate là gì?
Cisco Commercial Xcelerate là sáng kiến Thương mại tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản 
(APJ) dành cho tất cả các đối tác thương mại (Commercial partners). Mục tiêu của chương trình là nhằm 
hợp nhất, đồng bộ hóa và cải tiến các chương trình hiện tại để cung cấp giá trị cao hơn một cách nhanh 
chóng và dễ dàng hơn cho cộng đồng đối tác thương mại. 

2. Những ai có thể tham gia chương trình Cisco Commercial Xcelerate?
Các đối tác thương mại đủ điều kiện tham gia Cisco Commercial Xcelerate bao gồm tất cả các đối tác 
Partner Plus (các đối tác P+ Elite, các đối tác P+ Prestige và các đối tác P+ Aspire) cũng như là các đối 
tác Non-Partner Plus đang có các chứng nhận đối tác ở cấp độ registered, select và premier. Những 
đối tác đang có chứng nhận đối tác Vàng và Bạc nhưng không tham gia chương trình P+ sẽ không đủ 
điều kiện tham gia. Các quốc gia tham gia bao gồm khu vực ASEAN (Indonesia, Singapore, Malaysia, 
Philippines, Thái Lan và Việt Nam), Úc, Niu-di-lân, Hàn Quốc và Ấn Độ. 

3. Những chương trình được đồng bộ hóa trong khuôn khổ Cisco Commercial Xcelerate là gì?
Cisco Commercial Xcelerate là chương trình lớn, bao trùm ba chương trình nhỏ: Velocity Products 
Xcelerator, Focus Products Xcelerator và Midmarket Solutions Xcelerator.



4. Chương trình Velocity Products Xcelerator hoạt động như thế nào?
Velocity Products Xcelerator trả thưởng cho các thiết bị bán được của một số sản phẩm nhất định, dành 
cho các đối tác thương mại ở cấp độ Premier, Select và Registered đủ điều kiện nhằm nâng cao doanh 
số bán số lượng lớn sản phẩm. Điểm thưởng được ghi có tự động vào tài khoản công ty của đối tác khi 
bán những sản phẩm này. Các sản phẩm được đề xuất sẽ thay đổi hàng quý.

5. Chương trình Focus Products Xcelerator hoạt động như thế nào?
Focus Products Xcelerator trả thưởng cho những SKU nhất định dành cho TẤT CẢ Các đối tác thương 
mại đủ điều kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng các sản phẩm trọng tâm như là những sản phẩm, 
gói sản phẩm mới, vv.... Điểm thưởng được ghi có tự động vào tài khoản công ty của đối tác khi bán 
những sản phẩm này. Các sản phẩm được đề xuất sẽ thay đổi hàng quý.  

6. Chương trình Midmarket Solutions Xcelerator hoạt động như thế nào?
Midmarket Solutions Xcelerator trả thưởng cho TẤT CẢ Các đối tác thương mại đủ điều kiện dựa trên 
kê khai của họ để tăng cường bán chéo và các giải pháp bao hàm nhiều kiến trúc. Công ty của đối tác 
hoặc đại diện của công ty phải gửi kê khai các đơn hàng để chứng minh việc bán giải pháp cho khách 
hàng cuối. Những kê khai này sẽ được đối chiếu với số liệu bán hàng.

7. Chương trình Commercial Xcelerate mang lại lợi ích cho đối tác như thế nào?
Bởi vì tất cả mọi đối tác thương mại đều có thể tham gia, cộng đồng đối tác có thể tiếp cận được nhiều 
hơn đến các đề xuất và giải thưởng. Các thành viên tham gia có thể tích lũy điểm thưởng của nhiều 
chương trình và tối ưu hóa việc đổi điểm thưởng của họ để có được những phần thưởng có giá trị cao 
hơn từ một ca-ta-lô phong phú. Trải nghiệm cổng thông tin điện tử có chất lượng cao hơn với sự thuận 
tiện của cơ chế đăng nhập một lần cùng với một sao kê duy nhất cho tất cả mọi phần thưởng mà công 
ty đối tác đã giành được khi tham gia vào nhiều chương trình khác nhau, điều đó cho phép tham gia 
một cách thuận tiện.



8. Các thành viên của những chương trình hiện tại chuyển đổi sang chương trình Cisco 
Commercial Xcelerate như thế nào?
Tư cách thành viên và điểm thưởng của chương trình Cisco Connect Rewards (CCR) được tự động 
chuyển giao sang chương trình Cisco Commercial Xcelerate bằng cách kích hoạt tài khoản trong nền 
tảng Cisco Rewards Central. Các thành viên chương trình Midmarket Accelerator (MMA) được mời tham 
gia chương trình Cisco Commercial Xcelerate với phần kiểm tra bổ sung theo chính sách của công ty cho 
phép cá nhân tham gia. 

9. Các thành viên mới đăng ký tham gia chương trình Cisco Commercial Xcelerate như thế nào?
Các đối tác thương mại đủ điều kiện tham gia chương trình Cisco Commercial Xcelerate có thể đăng 
ký tham gia tại: www.cisco-commercialxcelerate.com. Những người đăng ký tham gia phải hoàn thành 
phiếu đăng ký online và nhận email xác nhận về tư cách thành viên mới của họ.

10. Các đối tác tham gia chương trình giành điểm thưởng và đổi lấy phần thưởng như thế nào?
Các đối tác thương mại có thể giành được nhiều điểm thưởng hơn từ ba cấp độ trả thưởng của chương 
trình và đổi lấy những phần thưởng có giá trị cao hơn như sau: 

• Các công ty đối tác đủ điều kiện có thể tham gia chương trình để giành được điểm thưởng khi bán 
các sản phẩm và giải pháp tham gia chương trình của Cisco.

• Các cá nhân làm việc cho các công ty đối tác đang tham gia chương trình để giành được điểm 
thưởng khi bán các sản phẩm và giải pháp tham gia chương trình của Cisco. Điểm thưởng giành 
được ở cấp độ công ty được công ty phân bổ cho các cá nhân theo thẩm quyền của công ty thông 
qua trang web của chương trình.

• Các nhà quản trị của công ty có thể theo dõi và đổi điểm thưởng ở cấp độ công ty từ tài khoản của 
công ty, trong khi từng nhân viên bán hàng có thể theo dõi và đổi điểm thưởng từ các tài khoản đổi 
điểm thưởng của họ.



Chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản để bắt đầu giành được và đổi điểm thưởng:

• Tham gia chương trình và tiếp nhận những đề xuất mới nhất
• Bán các sản phẩm và giải pháp đủ điều kiện cho khách hàng trong thị trường Thương mại
• Đăng ký và đổi điểm thưởng
• Tiếp nhận phần thưởng được chuyển đến

11. Đối tác có thể đổi những điểm thưởng nào?
Các đối tác thương mại tham gia chương trình có thể truy cập catalogue rất phong phú hiện tại để đổi 
điểm thưởng lấy phần thưởng. Phần thưởng có thể bao gồm từ vé ăn, phiếu mua hàng, các sản phẩm 
điện tử và gia dụng, máy nghe nhạc MP3, đầu chơi video game và TV. Để tìm hiểu chi tiết danh sách 
phần thưởng, vui lòng truy cập: www.cisco-commercialxcelerate.com. 

Một thể loại phần thưởng mới hấp dẫn hiện đã có để đối tác đổi điểm thưởng: Thẻ ghi nợ trả trước. Nó 
mang lại cho bạn mức độ thuận tiện và độ linh hoạt cao hơn để mua những quà tặng theo sự lựa chọn 
của bạn.



Cisco Rewards Central

12. Cisco Rewards Central là gì? 
Nền tảng Cisco Rewards Central mới của Cisco tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản cung 
cấp hỗ trợ dễ dàng cho nhiều chương trình trả thưởng với các tính năng cổng thông tin điện tử linh hoạt 
để mang lại trải nghiệm có chất lượng cao hơn dành cho đối tác. Nền tảng mới này hỗ trợ các chương 
trình Cisco Commercial Xcelerate, Meraki, Low Touch Model và SMB.  Nó cung cấp một tập hợp đầy đủ 
các tính năng cổng thông tin điện tử linh động như là đăng nhập một lần, sao kê tích hợp, truyền thông 
tích hợp và tất cả các ưu đãi hợp lệ. 

13. Chương trình Rewards Central mang lại lợi ích cho đối tác như thế nào?
Các đối tác tham gia chương trình được hưởng những lợi ích hấp dẫn như là khả năng tham gia đơn 
giản bằng việc chuyển đổi dễ dàng cho các thành viên hiện tại và đăng ký dễ dàng cho các thành viên 
mới của chương trình. Họ có thể tiếp cận nhiều đề xuất và phần thưởng hơn. Nền tảng này cung cấp 
một trải nghiệm có chất lượng cao hơn với các tính năng linh động như là đăng nhập một lần, sao kê 
tích hợp và truyền thông tích hợp. 

14. Điểm thưởng được ghi có vào các tài khoản của thành viên như thế nào?
Điểm thưởng của chương trình Cisco Commercial Xcelerate được ghi có vào tài khoản của công ty đối 
tác khi bán các sản phẩm và giải pháp của Cisco. Công ty có thể lựa chọn:

Tham gia ở cấp độ công ty 
Khi công ty của đối tác tham gia chương trình ở cấp độ công ty, sẽ chỉ có một tài khoản thuộc một nhà 
quản trị được phân công (Admin). Tất cả điểm thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản đó của công ty. 



Tham gia ở cấp độ kết hợp (tài khoản của công ty và tài khoản trả thưởng của cá nhân) 
Khi công ty của đối tác tham gia chương trình ở cấp độ kết hợp, sẽ có một tài khoản thuộc một nhà 
quản trị được phân công (Admin). Đối với mỗi cá nhân được công ty đăng ký tham gia chương trình, 
một tài khoản trả thưởng sẽ được tạo ra cho từng cá nhân. Nhà quản trị được phân công sẽ chịu trách 
nhiệm thiết lập cơ chế phân phối điểm thưởng cho từng tài khoản trả thưởng cá nhân, có thể bao gồm 
cả nhà quản trị đó. Trước hết, tất cả điểm thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản của công ty. Dựa trên 
cơ chế phân phối điểm thưởng của nhà quản trị, điểm thưởng sẽ được phân bổ lại cho từng tài khoản 
trả thưởng của các cá nhân một cách thích hợp.

15. Các thành viên liên lạc với Cisco để tìm hiểu thêm chương trình hoặc yêu cầu hỗ trợ
như thế nào?
Các đối tác thương mại tham gia chương trình có thể liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của 
Cisco (Cisco Customer Service) để tìm hiểu thêm thông tin chung về chương trình hoặc hướng dẫn 
đăng ký.

Đường dây nóng miễn cước dành cho các quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương như sau:

Các đối tác thương mại tham gia chương trình có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Cisco 
Commercial Xcelerate để tìm hiểu thêm về Trạng thái Đăng ký, Phân phối Điểm thưởng, Đăng ký 
Điểm thưởng và Trạng thái Cung cấp. 

Họ cần truy cập: www.cisco-commercialxcelerate.com bấm vào mục ‘Contact Us’ để đăng ký một trường 
hợp và gửi các yêu cầu của họ.

Úc 1800 134 349
Niu-di-lân 0800 291 129
Indonesia 001 803 61 838
Malaysia 1800 88 1292
Philippines 1800 88 1292

Singapore 800 448 1627
Thái Lan 001 800 611 0754 / 02 263 7099 (trong nước)
Việt Nam 1800 585 809
Hàn Quốc 0803 77 0800
Ấn Độ 000 800 100 1364






