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Windows Server 2008

Windows Server 2008 Windows Server 2008R2

Procesor: Minimum: 1 GHz (dla 32 bit)

i 1,4 GHz (dla 64 bit)

Zalecane: 2 GHz lub więcej

Minimum: 1,4 GHz

Zalecane: 2 GHz lub więcej

RAM Minimum: 512 MB RAM

Zalecane: 2 GB RAM i więcej

Minimum: 512 MB RAM

Zalecane: 2 GB RAM i więcej

Dysk Minimum: 10 GB

Zalecane: 40 GB i więcej

Minimum: 10 GB

Zalecane: 40 GB i więcej



Windows Server 2012

Minimalne wymagania systemowe dla Windows Server 2012 

Procesor 1.4 GHz, X86-64 

RAM 512 MB 

Wolne miejsce na dysku 32 GB 



Windows Server 2016

Minimalne wymagania systemowe dla Windows Server 2016 

Procesor 1.4 GHz, x86-64 

RAM 
2 GB

(512 MB dla wersji bez GUI) 

Wolne miejsce na dysku 32 GB 



Windows Server 2019

Procesor

Procesor min. 1,4 GHz, 

(jednordzeniowy), min. 1,3 GHz 

(wielordzeniowy) - zalecany 3,1 GHz 

lub więcej (jedno- i wielordzeniowy)

Pamięć RAM

Min. 2 GB RAM (lub 4 GB, jeśli 

Windows Server Essentials jest 

udostępniany jako wirtualna 

maszyna), zalecane 16 GB RAM, 

obsługa maks. 64 GB

Miejsce na dysku twardym
Min. 160 GB pamięci z partycją 

systemową o pojemności min. 60 GB



Windows Server 2019 jest dostępny w trzech edycjach: 

Essentials, Standard, Datacenter

Edycja Idealna dla...
Uprawnienia do 

wirtualizacji
Model 

licencjonowania
Licencje dostępu

Limit pamięci 
RAM

Limit CPU

Essentials

małych 

przedsiębiorstw z 

podstawowymi 

wymaganiami 

względem IT; 

bardzo mały lub 

brak działu IT

1x fizyczna

lub 1x wirtualna 

instalacja

w oparciu o CPU

nie są wymagane 

licencje CAL 

(ograniczenie do 25 

użytkowników / 50 

urządzeń)

64 GB RAM maks. 2 CPU

Standard

przedsiębiorstw, 

które wymagają 

zaawansowanych 

funkcji lub są 

zwirtualizowane w 

minimalnym 

stopniu

2 wirtualne 

maszyny

lub 2 kontenery 

Hyper-V

w oparciu o rdzenie
licencje CAL są 

wymagane
24 TB RAM

nieograniczona 

ilość rdzeni

Datacenter

Dla wszystkich firm 

o wysokich 

wymaganiach w 

zakresie 

obciążenia IT z 

dużą liczbą 

systemów 

wirtualnych

Nieograniczona 

liczba maszyn 

wirtualnych

i kontenerów 

Hyper-V



Licencje dostępowe CAL

Jeśli stacje robocze w danej organizacji połączone są w sieć, to 

prawdopodobnie niektóre funkcje, takie jak udostępnianie plików i 

drukarek, realizowane są w oparciu o oprogramowanie serwera 

sieciowego. Aby uzyskać legalny dostęp do tego 
oprogramowania, może być wymagane posiadanie licencji 

dostępowych CAL (Client Access License). CAL nie jest 

oprogramowaniem — jest licencją, która daje użytkownikowi prawo 

korzystania z usług udostępnianych przez serwer.



Licencje dostępowe CAL na użytkownika

 W przypadku licencji dostępowych CAL na użytkownika (User CAL) należy 
zakupić licencję CAL dla każdego użytkownika, który uzyskuje dostęp do 
serwera w celu skorzystania z usług, takich jak przechowywanie plików lub 
drukowanie. Nie jest przy tym istotna liczba urządzeń, z których użytkownik 
uzyskuje dostęp. Zakup licencji CAL na użytkownika ma sens wtedy, gdy 
pracownicy firmy muszą mieć mobilny dostęp do sieci korporacyjnej z wielu 
urządzeń lub z urządzeń będących poza kontrolą firmy, albo po prostu w 
sytuacji, gdy liczba urządzeń w organizacji jest większa niż liczba 
użytkowników.

Licencje dostępowe CAL na urządzenie

 W przypadku licencji dostępowych CAL na urządzenie (Device CAL) należy 
zakupić licencję CAL na każde urządzenie, z którego uzyskiwany jest dostęp 
do serwera, przy czym nie jest istotna liczba użytkowników wykorzystujących 
dane urządzenie, aby uzyskać dostępu do serwera. Zakup licencji CAL na 
urządzenie jest uzasadniony pod względem finansowym i administracyjnym, 
jeśli pracownicy firmy współużytkują urządzenia — na przykład na różnych 
zmianach.


