PENGGUNAAN LOGO AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI
LOGO PT. AJA SERTIFIKASI INDONESIA DAPAT DIGUNAKAN OLEH SEMUA KLIEN PT. AJA SERTIFIKASI INDONESIA YANG TELAH
DISERTIFIKASI.
LOGO PT. AJA SERTIFIKASI INDONESIA DIBERIKAN DI BAWAH LISENSI UNTUK SEMUA KLIEN YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN OLEH PT. AJA SERTIFIKASI INDONESIA.

LOGO PT. AJA SERTIFIKASI INDONESIA
Logo PT AJA Sertifikasi Indonesia dapat diterapkan untuk alat tulis dan materi publisitas yang
berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi perusahaan. Ini dapat mencakup website, brosur, kartu
produk, dinding, stan pameran, iklan dll, dan mungkin juga mencakup item seperti bendera
perusahaan dan kendaraan.
Logo PT AJA Sertifikasi Indonesia tidak boleh diaplikasikan langsung ke hasil produksi atau kemasan
baik sekunder maupun primer, atau digunakan dengan cara apapun yang dapat ditafsirkan sebagai
petunjuk kesesuaian produk. Kemasan produk dianggap sebagai sesuatu yang dapat dihapus tanpa
disintegrasi produk atau menjadi rusak. Informasi yang menyertainya dianggap sebagai terpisah
tersedia atau mudah dilepas. Jenis label atau pelat identifikasi dianggap sebagai bagian dari produk.
Pernyataan tersebut sama sekali tidak menyiratkan bahwa produk, proses atau jasa disertifikasi. Logo
juga tidak dapat diterapkan untuk laboratorium pengujian, kalibrasi atau laporan inspeksi.
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Logo PT AJA Sertifikasi Indonesia hanya dapat direproduksi dalam satu warna, yang tak terbatas,
tetapi harus sesuai dengan yang ada pada pra-cetak alat tulis kantor, brosur, kop surat, atau materi
promosi lain.
Ketika sertifikat registrasi PT. AJA Sertifikasi Indonesia dikeluarkan di bawah skema Akreditasi
Nasional, logo akreditasi tambahan dapat digunakan dalam hubungannya dengan logo PT. AJA
Sertifikasi Indonesia. Tanda akreditasi untuk digunakan bervariasi tergantung pada skema Akreditasi
Nasional dimana sertifikat itu dikeluarkan.

LOGO AKREDITASI
Logo akreditasi hanya dapat digunakan dalam hubungannya dengan logo PT. AJA Sertifikasi Indonesia
sesuai dengan yang dikeluarkan untuk perusahaan dengan sertifikat registrasi dan dibatasi untuk alat
tulis, dinding internal, stan pameran, situs web, literatur dan bahan-bahan promosi tertulis yang
lainnya.
Logo akreditasi tidak dapat diterapkan untuk kendaraan perusahaan atau bendera dan tidak boleh
diaplikasikan langsung ke produk atau kemasan perusahaan, baik sekunder maupun primer, atau
digunakan dengan cara apapun yang dapat ditafsirkan sebagai penunjukan kesesuaian produk. Logo
akreditasi tidak dapat diterapkan untuk laboratorium pengujian, kalibrasi atau laporan inspeksi.
Pada prakteknya, logo akreditasi harus direproduksi dalam satu warna untuk menyesuaikan diri
dengan pra-cetak alat tulis yang ada, brosur, kop surat, atau materi promosi. Diperbolehkan mencetak
logo akreditasi dalam warna penuh tetapi harus sesuai dengan skema warna yang ditunjukkan di
bawah ini dan tidak ada kombinasi warna lain yang diizinkan di bawah aturan badan akreditasi.
Jika logo dicetak di atas kertas A4 maka ketinggian logo maksimal 30 mm. Untuk besaran ukuran
kertas yang lain, logo dapat diperbesar dengan peningkatan ukuran yang proporsional.
Dalam keadaan normal logo tidak boleh dicetak dengan ketinggian yang kurang dari 20 mm, namun
dalam keadaan luar biasa yang mana terdapat ruang yang terbatas (misalnya pada kartu nama) logo
mungkin lebih kecil, namun harus dapat dibaca dengan tingkat ketinggian yang proporsional dengan
aturan penggunaan logo pada dokumen ukuran A4.
Logo akreditasi tidak boleh digunakan sedemikian rupa yang dapat diinterprestasikan bahwa
badan akreditasi atau organisasi pemerintah yang diwakilinya telah mensertifikasi atau telah
menyetujui kegiatan bisnis perusahaan, atau dengan cara lain yang dapat menyesatkan.

PENYALAHGUNAAN LOGO INI DAPAT MENYEBABKAN PENARIKAN
SEMUA DOKUMENTASI YANG BERSIFAT MENYINGGUNG. JIKA ANDA
MEMILIKI KERAGUAN TENTANG KEABSAHAN PENGGUNAAN LOGO
INI KAMI SARANKAN AGAR ANDA MENGHUBUNGI PT. AJA
SERTIFIKASI INDONESIA SEBELUM PROSES PENCETAKAN. SETIAP
PERTANYAAN HARUS DITUJUKAN KEPADA MANAJER SERTIFIKASI.
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