חשוב לדעת!
יולי2019 ,

שותף יקר,

האבטחה מהווה נושא מרכזי במשימה שקיבלה על עצמה מיקרוסופט ,להעצים כל אדם
וכל ארגון בעולם להשיג יותר .בעולם של ימינו ,שבו אבטחת הסייבר נמצאת בראש
מעייניהם של רוב הארגונים ,מיקרוסופט נוקטת בצעדים פעילים על מנת להבטיח את
אבטחת הלקוחות כאשר הם משתמשים בטכנולוגיה שלנו.
למרבה הצער ,בישראל ,היינו עדים למופעים של מסחר ושימוש בתוכנות מזויפות ,אשר מסכנים
את אבטחת הלקוחות ומהווים איום על מי שרוכשים תוכנות כאלה בתום לב.
מיקרוסופט מקבלת דרך קבע בירורים בנוגע למגוון הצעות עבור תוכנות מיקרוסופט ,שנמכרות
במחירים נמוכים בצורה מוגזמת .בעת בדיקת הצעות אלה ,מומלץ לזכור את הכלל הבסיסי ,כי אם
המחיר נראה טוב מכדי להיות נכון ,סביר להניח שאלה הם פני הדברים .עם זאת ,לעתים קרובות
משווקי התוכנות המזויפות מפרסמים את מוצריהם במחירים שנמוכים במעט מן המחירים
הרגילים ,כך שאנשים רבים מתפתים מתוך אמונה כי פשוט הצליחו למצוא עסקה טובה.
כדי לסייע הן ללקוחות והן למשווקים ולמנוע מהם להפוך לקורבנות של זיוף ,להלן כמה מן הסוגים
הנפוצים ביותר של הצעות של תוכנה לא מקורית ,וכן מספר דברים שעליכם לקחת בחשבון בעת
רכישה של מוצרי תוכנה של מיקרוסופט.
כדי לסייע הן ללקוחות והן למשווקים ולמנוע מהם להפוך לקורבנות של זיוף ,להלן כמה מן הסוגים
הנפוצים ביותר של הצעות של תוכנה לא מקורית ,וכן מספר דברים שעליכם לקחת בחשבון בעת
רכישה של מוצרי תוכנה של מיקרוסופט.
מוצרים פיזיים:
חבילות מוצרים מלאות ( )FPPוCOEM-

בעת רכישה של מוצרי תוכנה של מיקרוסופט כמו  Office ,Windowsאו  Windows Serverבחבילות
קמעונאיות נפרדות ולא כשהם מותקנים מראש במחשב ,יש מספר תכונות שמופיעות בדרך כלל
על אריזות המוצרים ויכולות לסייע בזיהוי מוצרים לא מקוריים או מזויפים .שגיאות איות ,טקסט
ותמונות מטושטשים ,או איכות הדפסה גרועה באופן כללי יכולים להצביע על כך שהמוצר אינו
מקורי .בנוסף ,סמלים שגויים ותמונות שאינן תואמות במדויק למוצר שבכוונתכם לרכוש יכולים גם
הם לספק רמזים לכך שמשהו לא בסדר.
מוצרים עצמאיים (:)Standalone
תעודות מקוריות ()COAs
 COAהיא תווית שמוצמדת למחשב האישי או למוצרי תוכנה של מיקרוסופט ,כדי לאמת כי מוצר
התוכנה המדובר אכן מקורי .התכונות שלה מציינות מהו המוצר ,מהי מדינת השימוש המיועדת
ומהי מדינת המקור .תעודות  COAאינן רישיונות ,כך שעצם הרכישה של  COAבלבד אינה מעניקה
זכויות שימוש ב תוכנות מיקרוסופט .לפיכך ,אין למכור ,לספק או לרכוש תעודות  COAבפני עצמן,
מבלי שיהיו צמודות למחשב או לחבילת תוכנה של מיקרוסופט .אל תלכו שולל ואל תיפלו קורבן
לתעודות  COAעצמאיות.
מפתחות מוצר עצמאיים:
מפתחות המוצר בני  25התווים של מיקרוסופט מודפסים על תוויות לבנות או כתומות שמצורפות
למדיית ההתקנה ( )CD/DVD/USBוכן על תעודות ה .COA-שוב ,אין למכור או לרכוש את התוויות של
מפתחות המוצר בנפרד מן המחשב ההתחלתי או מחבילת המוצרים שאליה צורפו.
קנייה מקוונת:
קנייה מקוונת יכולה להיות מהירה ,נוחה ויעילה; עם זאת ,בניגוד לקנייה בחנות רגילה ,לא תמיד יש
לכם את ההזדמנות לראות במדויק מה אתם מקבלים .בעת רכישה של תוכנות מיקרוסופט כהורדה
דיגיטלית ,מומלץ לשים לב לפרטי המוצר שמוצע .אם אתם רואים רישום באתר של מכירות
פומביות ,מודעות מקוונות או כל דף אינטרנט אחר שמפרסם מפתחות מוצר למכירה ,או אם
המשווק מציע לשלוח לכם מפתח דיגיטלי באמצעות הדואר האלקטרוני ,או שירות העברת הודעות
של צד שלישי ,ניתן להניח שהמפתחות גנובים או מזויפים .אם תרכשו ותשתמשו במפתח מוצר
מזויף לצורך הפעלת מערכת  Windowsשמותקנת במחשב שלכם ,המפתח עלול שלא לעבוד בעת
ההפעלה  ,להימצא בשימוש במחשב אחר או ייתכן שייחסם לשימוש בהמשך על ידי מיקרוסופט,
כאשר ידווח כגנוב.

מומלץ להימנע ממכירת תוכנה שלא ניתן לערוב לחוקיותה ,וזאת כדי למנוע סיכונים לעסק
וללקוחות שלכם .קנייה דרך מפיצים מורשים של מיקרוסופט היא הדרך הנוחה ביותר
להבטיח רכישה של תוכנות מקוריות .ניתן גם לעיין באתר "איך ניתן לדעת" הרשמי של
מיקרוסופט ,בכתובת  ,https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspxלמידע
נוסף אודות זיהוי תוכנה כמקורית ולעצות שיסייעו למנוע מכם להפוך לקורבנות של זיוף.

בכבוד רב,
המחלקה המשפטית

