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Apakah Sertifikat Keaslian (COA) itu?
Sebuah Sertifikat Keaslian (Certificate of Authenticity - COA) adalah label untuk
membantu mengidentifikasi keaslian piranti lunak Microsoft. Tanpa label ini, Anda tidak
akan mendapat lisensi resmi untuk menjalankan piranti lunak Microsoft. Sebuah COA
bukanlah lisensi piranti lunak; dia adalah identifier visual yang membantu menentukan
apakah piranti lunak Microsoft yang Anda jalankan asli ataukah tidak. Sebuah COA
tidak akan pernah bisa dibeli secara sendirian tanpa membeli piranti lunak yang harus
dibuktikan keasliannya.

Untuk membantu Anda memverifikasi keaslian perangkat lunak Microsoft yang Anda
miliki, pastikan bahwa perangkat lunak Anda memiliki salah satu dari COA berikut (atau
versi yang sebelumnya) dan bahwa COA tersebut memiliki fitur-fitur anti-pemalsuan
tingkat lanjut seperti yang dijelaskan di atas.

COA Piranti Lunak Eceran

perbesar | Lihat versi sebelumnya

perbesar | Lihat versi sebelumnya

Untuk pirati lunak yang dibeli secara terpisah
dari PC melalui saluran eceran, label COA
akan ditempelkan pada sisi atas dari paket
pirati lunak.

Di sebelah kiri adalah contoh dua tipe COA
perangkat lunak eceran yang kini tersedia.
Jika COA Anda tidak sama dengan salah satu
contoh, maka yang Anda miliki adalah versi
terdahulu.

COA pertama di sebelah kiri dapat ditemukan
tertempel pada kemasan perangkat lunak
ukuran biasa. Information lebih lanjut

COA kedua di sebelah kiri dapat ditemukan
mengelilingi bagian atas kemasan perangkat
lunak ukuran kotak DVD. Information lebih
lanjut

COA Windows Prainstal untuk Manufaktur Besar

perbesar | Lihat versi sebelumnya dan
bandingkan yang sekarang

Untuk perangkat lunak Windows yang sudah
diinstal sebelumnya oleh manufaktur besar
(juga dikenal dengan Original Equipment
Manufacturer atau OEM) pada komputer, COA
seharusnya ditempelkan di badan komputer.
COA berisi kode kunci produk 25-karakter,
yang mungkin akan diminta jika instalasi
ulang diperlukan.

Information lebih lanjut

COA Windows Prainstal untuk Manufaktur Kecil

perbesar | Lihat versi sebelumnya dan
bandingkan yang sekarang

Untuk perangkat lunak Windows yang sudah
diinstal sebelumnya oleh manufaktur kecil
(juga dikenal dengan Perakit Sistem) pada
komputer, COA seharusnya ditempelkan di
badan komputer. COA berisi kode kunci
produk 25-karakter, yang mungkin akan
diminta jika instalasi ulang diperlukan.
Sebagian Perakit Sistem menyertakan
perangkat lunak Windows bersama komputer
baru namun belum diinstal. Komputer ini
seharusnya disertainya dengan COA Windows
Prainstal.

Information lebih lanjut

COA Windows Prainstal Polesan

Pemoles Resmi Microsoft yang melakukan
pra-instal Windows XP Home Edition untuk PC
Polesan atau Windows XP Professional untuk
PC Polesan memasang COA pada badan
komputer. COA berisi nama produk Microsoft
yang tercetak di dekat bagian atas label dan
kode kunci produk 25 karakter, yang akan
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perbesar diperlukan jika instalasi ulang diperlukan.

Information lebih lanjut

COA Piranti Lunak Non-Windows yang Telah Terpasang

perbesar | Lihat versi sebelumnya dan
bandingkan yang sekarang

Untuk perangkat lunak non-Windows
(misalnya Microsoft Office) yang disertakan
pada pembelian komputer, COA harus
disertakan bersama disc pemulihan sistem
Anda atau kemasan Office Ready PC.

Information lebih lanjut

COA untuk Windows yang Tertanam

perbesar

Untuk perangkat lunak Windows yang sudah
diinstal sebelumnya pada PDA dan perangkat
kecil lainnya, COA dapat ditempelkan pada
badan perangkat atau di bawah baterai. Yang
tercetak pada label adalah nama produk dan
nomor seri.

Information lebih lanjut

Jangan sampai menjadi korban pembelian COA sendirian

Jika Anda menerima tawaran item COA sendirian tanpa program, segeralah Anda curiga
karena ini dapat menempatkan Anda pada posisi yang sulit. Menjadi korban COA
sendirian tidak hanya berarti bahwa Anda akan kehilangan waktu yang sangat
berharga, namun Anda juga tidak akan mendapatkan lisensi resmi untuk menjalankan
piranti lunak. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda sendiri adalah dengan membeli
piranti lunak dari penyalur terkenal dan bereputasi baik. Undang-Undang Anti
Pembajakan tahun 2003 telah menganggap kriminal terhadap penyalur yang tidak jujur
dalam menyalurkan label COA sendirian.
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