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Transformasi Bisnis Partner Melalui Program Insentif 

Cisco meningkatkan program insentif sebagai tanda 
penghargaan kepada partner. Sebagai partner komersial 
kami, semakin Anda berinvestasi dalam kemitraan Cisco dan 
mencapai tujuan perusahaan, semakin Anda dihargai untuk 
kesuksesan Anda.

Brosur ini menjelaskan kerangka dan manfaat untuk 
berpartisipasi dalam program Cisco Commercial Xcelerate 
dan mengaktifkan akun di Cisco Rewards Central.
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Hadiah atas kesuksesan Anda

Program Cisco Commercial Xcelerate menawarkan inovasi 
baru dalam memberikan hadiah atas kesuksesan Anda. Yang 
membuat program ini amat unik – dan juga amat menarik – 
adalah kesempatan yang diberikan kepada semua komersial 
partner untuk menikmati hadiah yang lebih besar dengan 
menjual produk Cisco tertentu dan mengakumulasi poin dari 
tiga tingkat hadiah Xcelerator.



Hadiah atas kemitraan Anda

Semua Partner Plus (Partner P+ Elite, Partner P+ Prestige, 
dan Partner P+ Aspire) dan Non-Partner Plus yang 
memegang sertifikasi registered, select dan premier akan 
diundang kedalam program ini. Sebagai Partner Cisco, 
Anda dapat menambah nilai Anda dengan memberikan 
solusi Cisco kepada pelanggan Anda. Anda sekarang 
dapat memperoleh hadiah dengan menjual produk dan 
solusi lengkap kami di semua tiga tingkat Xcelerator.
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(Multi-produk dan arsitektur, Cross-sell; Berdasarkan Klaim)

P+ Elite P+ Prestige P+ Aspire Non Partner Plus
Hanya Premier, Select, Registered

Untuk semua
partner KomersialTipe Partner Komersial 

Gold /
Silver

Premier / Select / RegisteredSertifikasi Partner

3 tingkat Hadiah:
Penjualan Accelerator
lokal untuk setiap Theater

Hadiah untuk Perusahaan
dan Individu* apabila
disetujui oleh perusahaan

Value Play

Volume Play

Terbuka hanya untuk Premier, Select dan Registered Partner,
Syarat kelayakan berbeda di setiap theater

(Produk SMB dan Fast Track; Pemberian insentif berdasarkan SKU)

Quarterly

(Produk Fokus Triwulan; Pemberian insentif berdasarkan SKU) Quarterly
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*Hanya individu yang bekerja untuk Partner dapat berpartisipasi dalam program



Tingkatkan Penjualan, Dapatkan Hadiah

Cisco Commercial Xcelerate memberikan tiga tingkatan 
hadiah. Baik dengan mempromosikan produk low-end 
volume atau solusi compleks, Anda akan mendapatkan 
poin setelah Anda mulai menjual!

Insentif atas penjualan fokus produk tertentu. Semua partner komersial berhak untuk 
mendapatkan insentif ini untuk meningkatkan penjualan produk fokus triwulan seperti 
produk baru, bundle, dan lain-lain. Hadiah atas penjualan produk ini akan secara langsung 
dikreditkan ke perusahaan Anda. Produk yang ditawarkan akan berubah setiap triwulan. 

Insentif atas penjualan produk-produk tertentu. Hanya partner komersial tingkat 2 Premier, 
Select dan Registered yang berhak mendapatkan insentif ini untuk meningkatkan volume 
penjualan. Hadiah atas penjualan produk ini akan secara langsung dikreditkan ke perusahaan 
Anda. Produk yang ditawarkan akan berubah setiap triwulan. 
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CISCO REWARDS CENTRAL

Sign On Tunggal
Satu Partner 

Database Laporan Terpadu Komunikasi Terpadu
Semua Insentif yang

memenuhi syarat

XCELERATE KOMERSIAL DIDUKUNG OLEH CISCO REWARD CENTRAL

Insentif kepada komersial partner yang memenuhi syarat berdasarkan klaim untuk 
mendorong penjualan silang dan solusi multi-arsitektur.  Klaim perlu diajukan berdasarkan 
pemesanan penjualan sebagai bukti penjualan solusi kepada pelanggan akhir. Klaim ini 
diverifikasikan dengan data penjualan.
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Mulailah untuk mendapatkan hadiah

Cisco Commercial Xcelerate dapat dimulai dengan 
cepat dan mudah.

Transisi anggota yang telah ada
Apabila Anda telah berpartisipasi di Cisco Connect Rewards (CCR), keanggotaan Anda 
dan poin hadiah secara langsung ditransfer ke Cisco Commercial Xcelerate. Anda 
hanya perlu mengaktifkan akun Anda di Cisco Commercial Xcelerate dengan log in 
menggunakan user ID dan password yang telah ada. 

Apabila Anda telah berpartisipasi di Midmarket Accelerator (MMA), Anda akan diundang 
untuk bergabung ke program Cisco Commercial Xcelerate jika perusahaan Anda memilih 
untuk mendistribusikan hadiah yang diperoleh di tingkat perusahaan kepada individu 
berdasarkan kebijakan perusahaan melalui situs program.

Mendaftarkan anggota baru
Anda dapat mendaftarkan partisipasi Anda di www.cisco-commercialxcelerate.com.  
Hanya dengan melengkapi formulir pendaftaran secara online dan menerima konfirmasi 
atas keanggotaan baru Anda melalui email.
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Dapatkan poin, tebus hadiah

Hanya dibutuhkan beberapa langkah untuk mulai 
mendapatkan dan menebus hadiah. 

Login dan 
menebus hadiah

Menjual produk dan 
solusi yang memenuhi 

syarat kepada 
pelanggan komersial

Ikut program dan 
mendapatkan 

penawaran terbaru

Menerima Hadiah
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Lebih banyak hadiah, Lebih banyak pilihan

Tukarkan poin Anda untuk berbelanja dari beragam pilihan. 
Hanya dengan log in dan cek katalog hadiah mulai dari 
kupon makan dan belanja, produk peralatan elektronik dan 
rumah tangga dan produk lifestyle. Ini adalah beberapa 
contoh yang dapat Anda tebus dari katalog. 
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Untuk pertanyaan atau bantuan

Untuk pertanyaan mengenai program secara umum atau cara pendaftaran, hubungi Cisco Customer 
Service. Dapatkan respon yang cepat dengan hotline bebas pulsa untuk negara Anda.

Untuk pertanyaan mengenai status pendaftaran, pengalokasian poin, aplikasi penebusan, dan status 
pengiriman, hubungi Cisco Commercial Xcelerate Customer Service. Hanya dengan mengunjungi 
www.cisco-commercialxcelerate.com dan klik di ‘Hubungi Kami’ untuk log kasus atas pertanyaan Anda. 

Australia 1800 134 349

Selandia Baru 0800 291 129

Indonesia 001 803 61 838

Malaysia 1800 88 1292

Filipina 1800 88 1292

Singapura 800 448 1627

Thailand 001 800 611 0754 / 02 263 7099 (lokal)

Vietnam 1800 585 809

Korea 0803 77 0800

India 000 800 100 1364

Hubungi Cisco





Pertanyaan yang Sering Diajukan

Dokumen ini menyediakan jawaban dari pertanyaan yang 
sering diajukan mengenai program Cisco Commercial 
Xcelerate dan Cisco Reward Central platform.

Cisco Commercial Xcelerate

1. Apakah yang dimaksud dengan Cisco Commercial Xcelerate?
Cisco Commercial Xcelerate adalah inisiatif komersial APJ yang terbuka untuk semua partner 
komersial. Tujuan dari program ini adalah untuk menyatukan, mempersingkat serta meningkatkan  
program yang sudah ada sehinggga memberikan kemudahan dan nilai lebih kepada komunitas 
partner komersial.

2. Siapa yang dapat berpartisipasi di Cisco Commercial Xcelerate?
Partner komersial yang memenuhi syarat adalah semua partner Plus partner (P+Elite partner, 
P+Prestige partner, dan P+Aspire partner) dan Non-partner Plus yang memegang sertifikasi 
registered, select dan premier. Partner yang memegang sertifikasi Gold dan Silver tetapi 
tidak berpartisipasi dalam P+ program, tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Negara yang 
berpartisipasi termasuk ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam), 
Australia, Selandia Baru, Korea, dan India.

3. Program apa yang termasuk dalam Cisco Commercial Xcelerate?
Cisco Commercial Xcelerate adalah program terpadu untuk tiga tipe penghargaan: Velocity Products 
Xcelerator, Focus Products Xcelerator, dan Midmarket Solutions Xcelerator.



4. Bagaimana cara kerja Velocity Products Xcelerator? 
Velocity Products Xcelerator adalah insentif atas penjualan produk-produk tertentu untuk Premier, Select 
dan Registered Commercial Partner yang memenuhi syarat, untuk meningkatkan volume penjualan. 
Hadiah atas penjualan produk ini akan dikreditkan secara langsung kepada perusahaan partner. Produk 
yang ditawarkan akan berubah setiap triwulan.

5. Bagaimana cara kerja Focus Products Xcelerator?
Focus Products Xcelerator adalah insentif atas penjualan SKU tertentu kepada semua partner komersial 
yang memenuhi syarat untuk mendorong penjualan produk fokus seperti produk baru, bundel, dan lain-
lain. Hadiah atas penjualan produk ini akan secara langsung dikreditkan ke perusahaan partner. Produk 
yang ditawarkan akan berubah setiap triwulan. 

6. Bagaimana cara kerja Midmarket Solutions Xcelerator?
Midmarket Solutions Xcelerator adalah insentif kepada SEMUA partner komersial yang memenuhi 
syarat berdasarkan klaim untuk mendorong cross-sell dan solusi muti-arsitektur. Perusahaan partner 
atau perwakilan diwajibkan untuk mengajukan klaim berdasarkan pemesanan penjualan sebagai bukti 
penjualan solusi kepada pelanggan akhir. Klaim ini diverifikasikan dengan data penjualan.

7. Bagaimana Commercial Xcelerate memberikan keuntungan kepada partner kami?
Karena partisipasi ini terbuka untuk semua partner komersial, komunitas partner akan memiliki lebih 
banyak akses ke penawaran dan hadiah-hadiah. Anggota yang berpartisipasi dapat mengumpulkan 
poin multi-program, mengoptimalkan penebusan hadiah mereka dan menikmati hadiah yang bernilai 
lebih dari katalog yang beragam. Peningkatan pengalaman portal dengan kenyamanan sign-on tunggal 
serta laporan perolehan insentif yang terpadu memberikan kemudahan kepada partner kami untuk 
berpartisipasi.



8. Bagaimana anggota dari program yang telah ada bertransisi ke Cisco Commercial Xcelerate?
Keanggotaan Cisco Connect Rewards (CCR) dan poin hadiah akan secara langsung ditransfer ke Cisco 
Commercial Xcelerate dengan mangaktifkan akun di platform Cisco Reward Central. Anggota Midmarket 
Accelerator (MMA) telah diundang untuk bergabung ke program Cisco Commercial Xcelerate, dengan 
validasi tambahan berdasarkan kebijakan perusahaan untuk partisipasi individu.

9. Bagaimana cara anggota baru melakukan registrasi di Cisco Commercial Xcelerate?
Partner komersial yang memenuhi syarat untuk Cisco Commercial Xcelerate dapat mendaftarkan 
partisipasi mereka di www.cisco-commercialxcelerate.com. Pelamar harus melengkapi formulir 
pendaftaran secara online dan menerima email konfirmasi untuk keanggotaan baru mereka.

10. Bagaimana cara partner yang berpartisipasi mendapatkan dan menebus hadiah mereka?
Komersial partner dapat mendapatkan poin lebih dari tiga tingkat program berhadiah untuk menebus 
hadiah yang lebih berharga sebagai berikut:
 
• Perusahaan partner yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam program untuk mendapatkan 

hadiah atas penjualan produk Cisco berikut solusinya.
• Individu yang bekerja untuk perusahaan partner yang berpartisipasi dalam program ini juga dapat 

memperoleh hadiah dengan menjual produk dan solusi Cisco. Hadiah yang diperoleh pada tingkat 
perusahaan didistribusikan oleh perusahaan kepada individu berdasarkan kebijakan perusahaan 
melalui situs program.

• Pihak administrasi perusahaan dapat melacak dan menebus hadiah di tingkat perusahaan dan 
dari akun perusahaan, sedangkan setiap penjual individu yang berpartisipasi dapat melacak dan 
menebus hadiah dari rekening penebusan mereka.



Hanya dibutuhkan beberapa langkah untuk mulai mendapatkan dan menebus hadiah:

• Ikut program dan mendapatkan penawaran terbaru
• Menjual produk dan solusi yang memenuhi syarat kepada pelanggan komersial
• Login dan menebus hadiah
• Menerima hadiah

11. Apa jenis hadiah yang dapat ditebus oleh partner?
Partner komersial yang berpartisipasi dapat mengakses katalog hadiah yang beragam. Hadiah terdiri dari 
kupon makan, kupon belanja, produk elektronik dan rumah tangga, MP3 player, video game konsol, dan 
televisi. Untuk daftar hadiah yang lebih lengkap, silahkan kunjungi www.cisco-commercialxcelerate.com. 

Kategori penghargaan baru dan menarik kini tersedia untuk penebusan, yaitu pre-paid kartu debit yang 
memberikan kenyamanan dan flexibilitas lebih bagi Anda untuk membeli hadiah pilihan Anda sendiri.



Cisco Rewards Central

12. Apakah itu Cisco Reward Central?
APJ Cisco Reward Central yang baru mendukung program berhadiah yang beragam dengan fitur portal 
dinamis yang memberikan kemudahan kepada partner. Platform baru ini mendukung program Cisco 
Commercial Xcelerate, Meraki, Low Touch Model, dan SMB, dengan menyediakan rangkaian lengkap 
dari fitur portal dinamis seperti single sign-on, satu partner database, laporan dan komunikasi yang 
terpadu, dan semua insentif yang ada.

13. Bagaimana cara Reward Central memberikan keuntungan kepada partner kami? 
Partner yang berpartisipasi akan menikmati manfaat menarik seperti transisi mulus untuk anggota yang 
ada dan proses pendaftaran yang mudah bagi anggota baru. Mereka akan memiliki akses ke lebih 
banyak penawaran dan hadiah-hadiah. Platform ini memberikan pengalaman yang lebih baik dengan 
fitur dinamis seperti sign-on tunggal, laporan terpadu dan komunikasi terpadu.

14. Bagaimana cara poin dikreditkan ke rekening anggota?
Cisco Commercial Xcelerate Poin diberikan ke akun anggota perusahaan atas penjualan produk dan 
solusi Cisco. Perusahaan dapat memilih:

Level Partisipasi Perusahaan
Apabila partner perusahaan bergabung dalam program di tingkat perusahaan, hanya akan ada satu 
akun dibawah pengelola yang ditunjuk (Admin). Semua poin hadiah akan diberikan ke akun perusahaan.



Level Hybrid Partisipasi (rekening perusahaan dan rekening penebusan individu)
Apabila perusahaan partner bergabung di program di tingkat hybrid, akan ada rekening perusahaan 
dibawah pengelola yang ditunjuk (Admin). Untuk setiap individu yang didaftarkan oleh perusahaan 
untuk bergabung dalam program, rekening penebusan akan dibuat untuk setiap individu. Pengelola 
yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyiapkan pengalokasian poin atas setiap akun penebusan 
individu, dimana mungkin termasuk untuk Admin sendiri. Semua poin berhadiah akan diberikan ke 
rekening perusahaan terlebih dahulu. Berdasarkan pengalokasian poin yang disiapkan oleh Admin, 
hadiah poin kemudian akan direalokasikan ke setiap akun penebusan individu.

15. Bagaimana cara anggota menghubungi Cisco untuk pertanyaan mengenai program
atau bantuan platform?
Partner komersial yang berpartisipasi dapat menghubungi Cisco Customer Service untuk pertanyaan 
mengenai program secara umum atau cara pendaftaran.

Hotline bebas pulsa untuk negara-negara Asia Pasific seperti dibawah ini:

Partner komersial yang berpartisipasi dapat menghubungi Cisco Commercial Xcelerate Customer 
Service untuk semua pertanyaan mengenai status pendaftaran, pengalokasian poin, aplikasi penebusan, 
dan status pengiriman.

Mereka sebaiknya mengunjungi www.cisco-commercialxcelerate.com dan klik di ‘Hubungi Kami’ untuk 
log kasus atas pertanyaan mereka.

Australia 1800 134 349
Selandia Baru 0800 291 129
Indonesia 001 803 61 838
Malaysia 1800 88 1292
Filipina 1800 88 1292

Singapura 800 448 1627
Thailand 001 800 611 0754 / 02 263 7099 (lokal)
Vietnam 1800 585 809
Korea 0803 77 0800
India 000 800 100 1364






