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Melindungi bisnis Anda dan pelanggan dari produk 
ilegal dan produk tiruan 

Apakah keputusan Anda  
untuk pembelian berisiko  
pada jaringan pelanggan?



Perlindungan Merek Cisco 
Cisco bekerja sama secara erat dengan lembaga 
penegak hukum untuk menjamin para mitra dan 
pelanggan kami agar terlindung dari berbagai bahaya 
akibat tindakan pembajakan, pemalsuan, pencurian, dan 
produk-produk di bawah standar. 

Selebihnya, tim Perlindungan Merek kami bekerja sama 
secara global dengan pemerintah dan industri untuk 
menjamin bahwa standar tertinggi untuk pelacakan, 
penegakkan, dan penuntutan hukum akan diterapkan 
bagi mereka yang tertangkap dalam perdagangan 
produk cacat dan produk yang mutunya di bawah 
standar.

Laporkan insiden ke bagian Perlindungan Merek Cisco
Melindungi merek dan reputasi perusahaan demi 
kualitas merupakan persoalan serius bagi Cisco. Untuk 
melaporkan produk atau kegiatan yang mencurigakan, 
hubungi tim Perlindungan Merek Cisco melalui email 
brandprotection-apac@cisco.com

Selamat datang
Penyalur Cisco adalah bagian vital dari Cisco yang 
menangani lebih dari 90% bisnis kami dan berperan 
sebagai sumber terpercaya untuk produk asli dan 
saran ahli dari Cisco. Dengan logo mitra Cisco, Anda 
akan dikenal sebagai pihak yang memiliki integritas 
dalam perannya sebagai penyalur yang mendahulukan 
kebutuhan pelanggan, selain itu Anda dapat menikmati 
reputasi kuat di pasar. 

Sebagai mitra, Anda memiliki akses ke berbagai keuntungan, 
mulai dari dukungan penjualan hingga e-learning dan 
promosi online demi meningkatkan profit dan daya tawar. 
Anda pun akan menikmati kepercayaan penuh dari kami juga 
dari kepercayaan yang dimiliki pelanggan kami terhadap 
merek Cisco.

Kepuasan pelanggan merupakan prioritas tertinggi Cisco. 
Demi alasan itulah Cisco menuntut mitra terpercayanya 
agar sepakat secara kontrak untuk membeli produk 
yang hanya berasal dari Distributor Resmi Cisco dan 
menjualnya hanya ke pengguna akhir. Komitmen Cisco 
untuk pengembangan industri teknologi informasi Asia 
Pasifik di masa mendatang akan tercermin lewat komitmen 
kami kepada Anda. Bersama-sama kita bentuk kemitraan 
yang kita junjung tinggi demi menciptakan berbagai 
peluang terbaik di pasar ini. Namun, manfaat dari berbagai 
peluang yang sangat besar ini hanya bisa dicapai jika kita 
bekerja sama untuk mempromosikan kualitas, keandalan, 
dan inovasi, serta memastikan bahwa pelanggan hanya 
mendapatkan perangkat asli Cisco seperti yang mereka 
harapkan.



Bangun 
kepercayaan 
pelanggan
Pelanggan Anda membutuhkan jaringan yang 
aman dan selalu tersedia sehingga dapat mereka 
andalkan. Oleh sebab itu, mereka memilih Cisco 
karena reputasinya di seluruh dunia dalam hal keandalan dan kualitas. 
Jika mereka menerima produk tiruan atau produk pasar ilegal, bukan 
saja hubungan bisnis Anda yang akan rusak, akan tetapi berisiko juga 
terhadap jaringan mereka sebab faktor berikut ini:

Tidak ada jaminan kualitas atau keandalan
Produk yang dipasok selain dari Penyalur Resmi Cisco tidak akan 
mendapat jaminan dari Cisco. Produk-produk ini bisa melewati banyak 
tangan sebelum sampai kepada pelanggan.  Cisco tidak bisa menawarkan 
jaminan apa pun atas bagaimana penanganan, penyimpanan, atau 
pengiriman produk-produk ini. Pengiriman semacam itu mungkin 
melibatkan tangan kedua, pihak ketiga, atau bahkan produk-produk tiruan. 

Tidak ada jaminan atau pun dukungan
Produk ini bukan saja tidak akan berfungsi dengan baik, tapi juga memiliki 
garansi dan lisensi peranti lunak yang tidak absah, tidak berhak atas 
dukungan atau konfigurasinya salah. Pelanggan akan menemui kesulitan 
jika mengalami kerusakan teknis sementara ia tidak memiliki akses ke 
berbagai opsi dukungan teknis yang ada. 

Tidak ada fasilitas peningkatan
Produk-produk tiruan tidak memenuhi syarat untuk fasilitas peningkatan 
kemampuan perangkat keras, peranti lunak, atau firmware dari Cisco, 
sehingga kondisi ini secara nyata akan menurunkan rentang usia 
pemakaian dan tingkat pengembalian investasi. 

Tidak ada lisensi peranti lunak
Peranti lunak untuk produk-produk tiruan tidak memiliki lisensi, sehingga 
membawa pelanggan pada pertanggungjawaban hukum.

Lindungi integritas 
bisnis Anda
Lindungi bisnis dan tumbuhkan reputasi Anda 
dengan memastikan bahwa para pelanggan Anda 
hanya menerima produk asli Cisco yang dilengkapi 
dengan garansi, dukungan, dan layanan. Dengan 
membantu pelanggan membangun fondasi 
jaringannya yang kuat, andal dan berkualitas tinggi, 
berarti Anda telah memenangkan kepercayaan 
mereka dan melipatgandakan bisnis Anda. Dengan 
memastikan integritas ini dan menjaga agar 
penjualan yang dilakukan oleh penyalur, bebas dari 
produk tiruan dan produk pasar ilegal, Anda harus 
meyakini bahwa pelanggan selalu berhak atas: 

n Produk Cisco berkualitas

n   Dukungan teknis dan peningkatan kemampuan 
yang akan menjamin perangkat jaringan dan 
peranti lunak tetap terpelihara

n   Produk dan peranti lunak asli yang melindungi 
mereka dari tanggung jawab hukum

Teknologi Cisco merupakan alat vital untuk 
operasional harian berbagai bisnis. Kegagalan 
sistem akibat produk dan komponen berkualitas 
rendah adalah bentuk dari hasil yang tidak dapat 
ditolerir oleh pelanggan kami. Karena pelanggan 
kami berharap dan layak mendapat tingkat 
kepuasan tertinggi ketika mereka membeli produk 
Cisco, kami memantau produk tiruan dan produk 
pasar ilegal secara aktif, dan kami memiliki proses 
yang sudah berjalan lama untuk menghadapi 
tantangan ini.

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk 
melindungi bisnis dan reputasi Anda dari produk 
tiruan dan produk pasar ilegal.

Membeli hanya dari Distributor Resmi Cisco
Distributor Cisco menawarkan kepada Mitra kami 
lebih dari sekadar produk. Untuk mengetahui apa 
yang dapat mereka lakukan bagi Anda, hubungi 
salah satu Distributor Cisco hari ini juga. 

Menciptakan lingkungan bisnis yang beretika 
Promosikan integritas lingkungan bisnis Anda 
dengan memastikan orang-orang untuk mengenali 
Anda sebagai Mitra Resmi Cisco. Promosikan 
budaya dan etika Anda untuk membangun 
kepercayaan dan meningkatkan penjualan.

Mengedukasi karyawan Anda 
Karyawan Anda adalah cermin perusahaan Anda. 
Ketika mereka berbicara secara prima mengenai 
nilai-nilai perusahaan, kepercayaan pelanggan 
dengan sendirinya akan meningkat. Itulah 
mengapa betapa penting mengkampanyekan 
kesadaran tentang berbagai kegiatan pemalsuan 
dan pasar ilegal di perusahaan Anda. Ciptakan 
kesadaran karyawan akan budaya dan etika serta 
konsekuensinya apabila tidak mengikatkan diri 
pada nilai-nilai itu. 

Menginformasikan pelanggan Anda
Ciptakan kesadaran pelanggan akan risiko yang 
disebabkan oleh produk tiruan dan produk pasar 
ilegal. Anda pun dapat mempertimbangkan 
program CARE (Cisco Authorised Refurbished 
Equipment) untuk para pelanggan yang sensitif 
dengan urusan harga. Untuk informasi lebih jauh, 
kunjungi: www.cisco.com/go/CARE

Bagaimana Anda dapat melindungi 
bisnis?



Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah yang dimaksud dengan produk tiruan?
Produk tiruan dapat berupa perangkat keras, 
peranti lunak, atau dokumentasi yang dibubuhi 
merek dagang atau logo Cisco tanpa seizin Cisco. 
Termasuk produk yang tidak berasal dari pabrik 
Cisco atau yang diproduksi tanpa persetujuan 
Cisco, juga mencakup produk tiruan atau imitasi dari 
produk Cisco yang asli. 

Apakah yang dimaksud dengan produk pasar 
ilegal?
Ketika sebuah produk keluar dari jalur penyalur 
yang resmi untuk dijual, maka produk tersebut 
dianggap sebagai produk pasar ilegal. Ada 
berbagai sumber yang memasok pasar 
ilegal, termasuk perusahaan bangkrut yang 
melikuidasi aset-aset mereka, perusahaan yang 
memperluas jaringannya, serta perusahaan yang 
menyalahgunakan program promosi dan program 
diskon khusus. Produk bekas, produk dengan 
konfigurasi salah, peranti lunak bajakan dan 
komponen pihak ketiga, serta produk curian dan 
tiruan seringkali dikemas bersama-sama produk 
pasar ilegal.

pakah yang dimaksud dengan komponen pihak 
ketiga?
Komponen pihak ketiga biasanya berupa memori, 
kabel, atau pengkonversi antarmuka gigabit (GBIC) 
yang diproduksi oleh perusahaan selain Cisco. 
Perangkat-perangkat tiruan ini menjadi produk 
ilegal apabila membubuhi label atau merek dagang 
Cisco yang palsu. 

Apakah Cisco menawarkan SmartNET di pasar 
ilegal atau untuk produk tiruan?
Cisco hanya menawarkan SmartNET jika 
pemeriksaan penuh suatu produk telah selesai 
dilakukan untuk memastikan bahwa produk itu 
merupakan produk asli dan berkualitas dari Cisco.

Di mana saya dapat menemukan salinan 
Perjanjian Mitra Penyalur Cisco?
Silakan lihat Perjanjian Mitra Penyalur Tidak 
Langsung (Indirect Channel Partner Agreement/
ICPA) melalui 
www.cisco.com/go/icpa

Di mana saya dapat mengetahui lebih lengkap 
tentang Program Mitra Penyalur Cisco, kegiatan 
Mitra, dan promosi di Asia Pasifik?
Untuk informasi lebih lanjut tentang apa yang 
terjadi di wilayah Anda juga manfaat dari program 
Mitra Penyalur Cisco, silakan hubungi distributor 
setempat atau kunjungi situs Mitra Cisco di 
www.cisco.com/web/partners
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Untuk informasi lebih lanjut tentang di mana posisi Anda terkait dengan produk tiruan, pasar 
ilegal, dan perangkat pihak ketiga, juga informasi jaminan dan dukungan peranti lunak, silakan 
kunjungi situs Web Perlindungan Merek Cisco: www.cisco.com/go/brandprotection


