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Często zadawane pytania na temat kluczy licencji 

zbiorczych 

 

 
 

 

Jak aktywować komputery z systemem Windows 10 przy użyciu usługi zarządzania kluczami 

(KMS, Key Management Service)? 

Najpierw zaktualizuj hosta usługi KMS, aby obsługiwał komputery z systemem Windows 10. Aby 

poznać szczegóły, zobacz Porady dotyczące aktywacji zbiorczej systemu Windows 10. 

 

Co to jest aktywacja produktu? 

Aktywacja produktu to proces, w ramach którego wprowadza się klucz produktu w celu umożliwienia 

korzystania z oprogramowania. W wyniku aktywacji ustanowiona zostaje relacja między kluczem 

produktu a konkretną instalacją oprogramowania na urządzeniu. 

 

W różnych kanałach dystrybucji oprogramowania, takich jak sprzedaż detaliczna, licencjonowanie 

zbiorcze i licencje OEM, używa się różnych technologii i narzędzi aktywacji. Większość typów aktywacji 

wymaga wykonania czynności interakcyjnych, takich jak wprowadzenie klucza produktu z opakowania 

lub skontaktowanie się z serwerem sieciowym bądź telefonicznym centrum obsługi. 

 

Co to jest klucz instalacji? 

Klucze instalacji są używane z poszczególnymi zestawami produkt/wersja w celu „odblokowania” 

produktu i pominięcia aktywacji. 

 

Klucze instalacji można uzyskać na trzy sposoby: 

• W formie fizycznego nośnika. W przypadku produktów nabytych w formie fizycznego nośnika, 

klucz instalacji jest wydrukowany na okładce. 

• W formie obrazu do pobrania. W przypadku produktów nabytych w formie obrazu do pobrania, 

klucz instalacji jest podawany z pobieranym plikiem. 

• W przypadku produktów dostępnych do pobrania na witrynie Microsoft Volume Licensing Service 

Center (VLSC), klucz instalacji jest podawany na ekranie i może mu towarzyszyć tekst: „Niektóre 

produkty dostępne do pobrania wymagają klucza instalacji. Klucz instalacji należy zapisać, 

ponieważ będzie on potrzebny podczas instalacji produktu”. 

• Aby uzyskać potrzebne klucze instalacji, możesz zadzwonić do telefonicznego centrum aktywacji. 

Gdy tam zadzwonisz, konieczne będzie przekazanie informacji na temat umowy licencjonowania 

zbiorowego i dowodu zakupu. 

Jak firma Microsoft ustala, które klucze produktów są skojarzone z moimi umowami? 

Klucze produktów licencjonowania zbiorowego są podawane dla każdego identyfikatora licencyjnego 

wymienionego na stronie podsumowania relacji z firmą Microsoft w witrynie Microsoft Volume 

Licensing Service Center (VLSC). Można mieć kilka takich identyfikatorów. 

Często zadawane pytania na temat  
kluczy licencji zbiorczych  

 

http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2015/09/15/windows-10-volume-activation-tips.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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• Klienci z umowami Enterprise Agreement otrzymują klucze na każdą pulę produktów 

(systemów, serwerów i aplikacji). 

• Klienci z umowami Select License otrzymują klucze na każdą pulę produktów (systemów, 

serwerów i aplikacji). 

• Klienci z umowami Select Plus otrzymują klucze na każdą pulę produktów (systemów, 

serwerów i aplikacji). 

• Klienci z umowami Open License i Open Value otrzymują odpowiednie klucze na podstawie 

dokonanych zakupów licencji. 

Uwaga: Wszyscy klienci mają prawo do używania kluczy do tworzenia kopii zamiennych i zmiany na 

starszą wersję produktu. Klientom z umowami Enterprise Agreement, Select License i Select Plus 

przysługują też prawa do testowania oraz do używania ograniczonej liczby kopii oprogramowania na 

potrzeby szkoleniowe i tworzenia kopii zapasowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł z witryny TechNet zatytułowany How to Choose the 

Right Volume License Key (Jak wybrać odpowiedni klucz licencji zbiorczej). 

 

Co to jest aktywacja zbiorcza? 

Aktywacja zbiorcza to technologia aktywacji produktów, którą zastosowano po raz pierwszy w 

systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Jej zadaniem jest umożliwienie klientom umów 

licencji zbiorczych automatyzacji procesu aktywacji w sposób niedostrzegalny dla użytkowników 

końcowych. 

 

Aktywacja zbiorcza dotyczy tylko systemów objętych programem licencjonowania zbiorowego i jest 

używana wyłącznie jako narzędzie aktywacji. Nie jest związana z rozliczaniem ani fakturowaniem 

licencji. 

 

Technologia aktywacji zbiorczej zapewnia różne modele realizacji aktywacji. 

• Key Management Service (KMS) — usługa zarządzania kluczami umożliwia organizacjom 

aktywowanie systemów całkowicie w ich własnych sieciach. 

• Multiple Activation Key (MAK) — klucz aktywacji wielokrotnej aktywuje systemy 

jednorazowo za pomocą usług aktywacji hostowanych przez firmę Microsoft. 

• Od wersji Windows 8, Windows Server 2012 i Office 2013 

• Aktywacja oparta na usłudze Active Directory 

• W trakcie aktywacji opartej na usłudze Active Directory wszelkie komputery z 

systemami Windows 8 i Windows Server 2012 lub pakietem Office 2013, połączone z 

domeną, są aktywowane automatycznie i niedostrzegalnie w trakcie konfigurowania 

komputera. Takie komputery klienckie pozostają aktywowane tak długo, jak długo 

należą do domeny i okresowo kontaktują się z kontrolerem domeny. 

Ważne: Niezwykle ważne jest, aby w ramach instalacji zaplanować wdrażanie wszelkich produktów za 

pomocą aktywacji zbiorczej i zarządzać nim. 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/learn-more/volume-licensing-briefs.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/learn-more/volume-licensing-briefs.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee939271.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee939271.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
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Przeczytaj więcej na temat aktywacji opartej na usłudze Active Directory. 

 

Co to jest usługa zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service)? 

Usługa zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service) to usługa aktywacji, która umożliwia 

organizacjom aktywowanie systemów całkowicie w ich własnych sieciach. Dzięki temu poszczególne 

komputery nie muszą w celu aktywowania produktów łączyć się z firmą Microsoft. Nie wymaga ona 

dedykowanego systemu i można ją łatwo hostować w systemie obsługującym inne usługi. 

 

Usługa KMS wymaga, aby w środowisku sieciowym znajdowała się pewna minimalna liczba 

komputerów fizycznych lub wirtualnych. Te minima, zwane progami aktywacji, zostały ustawione w 

taki sposób, aby przedsiębiorstwa klienckie mogły je łatwo spełnić. 

• Progi aktywacji dla systemu Windows — organizacja musi posiadać co najmniej pięć (5) 

komputerów, aby aktywować serwery z systemem Windows Server 2008, Windows Server 

2008 R2 lub Windows Server 2012, i co najmniej dwadzieścia pięć (25) komputerów, aby 

aktywować systemy klienckie z systemami Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8. 

• Progi aktywacji dla pakietu Office — organizacja musi posiadać co najmniej pięć (5) 

komputerów z produktami Office 2013, Project 2013, Visio 2013, Office 2010, Project 2010 lub 

Visio 2010, aby aktywować zainstalowane produkty pakietu Office za pomocą usługi KMS. Aby 

uzyskać więcej informacji o aktywacji zbiorczej produktów pakietu Office, zobacz Przewodnik 

Szybki start po aktywacji zbiorczej pakietu Office 2010 i Omówienie aktywacji zbiorczej dla 

pakietu Office 2010. 

Aby uzyskać więcej informacji o progach aktywacji, zobacz Przewodnik po planowaniu aktywacji 

zbiorczej. 

 

Co to jest klucz aktywacji wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) i jak działa? 

Klucz aktywacji wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) wymaga łączenia się komputerów, 

pojedynczo, z serwerem aktywacji firmy Microsoft. Po aktywowaniu komputerów nie jest wymagana 

żadna dalsza komunikacja z firmą Microsoft. Dostępne są dwie metody aktywacji za pomocą klucza 

MAK: 

• Aktywacja niezależna za pomocą klucza MAK: każdy komputer osobno łączy się z firmą 

Microsoft za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie w celu przeprowadzenia aktywacji. 

• Aktywacja za pośrednictwem serwera proxy za pomocą klucza MAK: W tej metodzie jest 

używane Narzędzie do zarządzania aktywacją zbiorczą (VAMT, Volume Activation 

Management Tool). W imieniu wielu komputerów zgłaszane jest jedno scentralizowane 

żądanie aktywacji przekazywane przy użyciu jednego połączenia z firmą Microsoft 

realizowanego za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Uwaga: Narzędzie VAMT 

umożliwia informatykom zautomatyzowanie procesu aktywacji zbiorczej za pomocą klucza 

MAK i centralne nim zarządzanie. 

http://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624359(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624359(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624349(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624349(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
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Z każdym kluczem MAK jest powiązana z góry określona dopuszczalna liczba aktywacji wynikająca z 

konkretnej umowy licencjonowania zbiorowego. Aby zwiększyć limit aktywacji za pomocą klucza MAK, 

skontaktuj się z Centrum aktywacji firmy Microsoft. 

 

Przeczytaj więcej szczegółów na temat aktywacji produktów przy użyciu aktywacji zbiorczej. 

 

Czy istnieją limity użycia kluczy MAK? 

Tak. Klucze MAK pozwalają na przeprowadzenie z góry określonej liczby aktywacji. Liczba ta jest 

zależna od typu umowy. Liczbę aktywacji można zmienić (na wniosek klienta lub firmy Microsoft), 

dostosowując ją do konkretnego sposobu korzystania z oprogramowania. 

 

Liczbę aktywacji pozostałych na kluczu MAK można znaleźć, przechodząc do witryny VLSC, lub 

korzystając z narzędzia do zarządzania aktywacją zbiorczą (VAMT, Volume Activation Management 

Tool). Jeśli dotychczasowy limit aktywacji, jakie można przeprowadzić za pomocą klucza MAK, jest 

niewystarczający w przypadku danego wdrożenia, skontaktuj się z centrum aktywacji firmy Microsoft. 

 

Znajdź numer telefonu do Centrum aktywacji firmy Microsoft. 

 

Czy można używać zarówno kluczy MAK, jak i usługi KMS do aktywowania systemów w 

organizacji? 

Tak. Klient z umową licencjonowania zbiorowego może w celu aktywowania komputerów korzystać z 

hostowanej usługi aktywacji KMS i (lub) z kluczy MAK — w zależności od potrzeb danego środowiska. 

 

Czy potrzebuję dedykowanego serwera do uruchamiania usługi KMS dla pakietu Office 2010 

lub 2013? 

Nie, nie jest potrzebny dedykowany serwer. Host usługi KMS jest usługą o niewielkim obciążeniu. 

Hosty usług KMS pakietu Office i systemu Windows mogą działać na tym samym komputerze. Jednak 

jako hostów usługi KMS pakietu Office można używać tylko systemów Windows Server 2003, 

Windows 7 z licencjami grupowymi i Windows Server 2008 R2. 

 

Procesy aktywacji za pomocą usługi KMS i kluczy MAK dla pakietu Office 2013 są w zasadzie 

identyczne jak dla pakietu Office 2010. Jedynym wyjątkiem jest to, że host usługi KMS pakietu Office 

2013 nie jest obsługiwany w systemie Windows Server 2003. Host usługi KMS dla pakietu Office 2013 

jest obsługiwany w systemach Windows Server 2008 R2, Windows 7 z licencją zbiorczą, Windows 8 z 

licencją zbiorczą i Windows Server 2012. 

 

Czy istnieją różne klucze dla wersji x86 (32-bitowych) i x64 (64-bitowych) produktów pakietu 

Office 2010 lub Office 2013? 

Klucz produktu dla dowolnego produktu pakietu Office działa zarówno w wersji x86 (32-bitowej), jak i 

w wersji x64 (64-bitowej). 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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Jeśli jestem partnerem HVMS lub ISVR, gdzie mogę uzyskać swoje klucze? 

Klienci korzystający z programu licencjonowania ISVR (ISV Royalty) lub umów HVMS (High Volume 

Messaging Services) nie uzyskują kluczy za pośrednictwem witryny VLSC. Muszą zwrócić się o nie, 

dzwoniąc do Centrum aktywacji firmy Microsoft. 

 

Planuję wdrożenie systemu Windows 7 i pakietu Office 2010 przy użyciu metody aktywacji 

usługą KMS. W jakiej wersji systemu Windows Server mogę skonfigurować hosta tej usługi? 

Jeśli planujesz wdrażanie systemu Windows 7 i (lub) pakietu Office 2010 z użyciem usługi zarządzania 

kluczami jako metody aktywacji, pamiętaj, że: 

• Jako hosta usługi KMS służącego do aktywacji systemu Windows 7 i pakietu Office 2010 nie 

można użyć systemu Windows Server 2008  

• Dostępna jest poprawka pozwalająca na aktywowanie komputerów klienckich z 

systemem Windows 7 

• Nie ma poprawki pozwalającej na aktywowanie komputerów klienckich z pakietem 

Office 2010 

• Jeśli system Windows Server 2008 jest używany jako host usługi KMS, dostępne są 

następujące opcje:  

• Uaktualnienie oprogramowania komputera używanego jako host usługi KMS do 

systemu Windows Server 2008 R2 

• Zmiana systemu komputera na starszą wersję produktu: system Windows Server 2003 

• Uruchamianie hosta usługi KMS na komputerze z systemem Windows 7 z licencją 

grupową 

• Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Windows Server 2003 na komputerze z 

systemem Windows Server 2008 

Jeśli używanych jest mniej niż 50 komputerów, najlepszą opcją jest użycie kluczy aktywacji 

wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) wraz z Narzędziem do zarządzania aktywacją zbiorczą 

(VAMT, Volume Activation Management Tool). 

 

Chociaż firma Microsoft podejmuje wszelkie wysiłki, aby zapewnić kompatybilność wszystkich swoich 

poprzednich platform, to nowe technologie mogą wymusić podjęcie decyzji o tym, które poprzednie 

wersje będą w dalszym ciągu obsługiwane. Dlatego system Windows Server 2008 nie jest obsługiwany 

jako platforma dla hosta usługi KMS pakietu Office 2010. 

 

Klucze licencji zbiorczych (VLK, Volume License Key), w tym klucze MAK i usługi KMS, są wydawane w 

ramach określonej umowy licencyjnej i umożliwiają organizacji korzystanie z oprogramowania i 

produktów, na które ma ona licencje. 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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Która metoda aktywacji powinna być używana dla komputerów wirtualnych? 

Preferowaną metodą jest usługa KMS (chociaż można korzystać zarówno z usługi KMS, jak i z kluczy 

MAK), ponieważ za każdym razem, gdy komputer jest aktywowany za pomocą klucza MAK, liczba 

dostępnych aktywacji jest pomniejszana. Dotyczy to zarówno komputerów fizycznych, jak i 

wirtualnych. 

 

Uwaga: 

• Systemy Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows 7 

i Windows Server 2008 R2: komputery wirtualne uwzględnia się przy liczeniu wartości 

progowej aktywacji za pomocą usługi KMS. Aby uzyskać więcej informacji o progach 

aktywacji, zobacz Przewodnik po planowaniu aktywacji zbiorczej. 

• Systemy Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2003 w 

wersji 1.1 i Windows 7 obsługują hostowanie usługi KMS na komputerze wirtualnym. 

• Za pomocą każdego klucza hosta usługi KMS można skonfigurować sześć hostów usługi KMS 

— fizycznych lub wirtualnych. 

 

Komputer hosta usługi KMS mojej organizacji został aktywowany przy użyciu klucza usługi 

KMS systemu Windows Server 2008. Czy można używać tego samego komputera jako hosta do 

wdrażania systemu Windows Server 2008 R2? 

Istniejące hosty usługi KMS zainstalowane przy użyciu systemów Windows Server 2003, Windows 

Server 2008 i Windows Vista wymagają zaktualizowania, aby mogły obsługiwać aktywację systemów 

Windows 7/Windows Server 2008 R2. Ta aktualizacja będzie dostępna za pośrednictwem usługi 

Windows Server Update Services (WSUS), witryny Centrum pobierania Microsoft oraz strony aktywacji 

zbiorczej w witrynie Microsoft Docs. Po zainstalowaniu aktualizacji można zainstalować na hoście 

klucz usługi KMS systemu Windows Server 2008 R2 i dokonać aktywacji. 

 

Zakupiono nowe komputery PC z preinstalowanym systemem Windows 7 Professional i jest 

planowana zmiana na starszą wersję systemu Windows. Jakiego klucza mogę użyć? 

Można zastosować jedno z następujących rozwiązań: 

• Host usługi KMS aktywowany za pomocą klucza usługi KMS systemu Windows 7 umożliwi 

aktywację klientów usługi KMS z systemami Windows Vista i Windows 7. 

• Host usługi KMS aktywowany za pomocą klucza usługi KMS systemu Windows Vista umożliwi 

aktywację klientów usługi KMS z systemami Windows Vista. 

• Klucz MAK systemu Windows Vista. 

Jeśli chcesz dokonać zmiany na starszą wersję systemu, czyli Windows XP, możesz użyć wyłącznie 

klucza systemu Windows XP Professional. 

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
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Jeśli firma „podrzędna” (należąca do firmy „nadrzędnej”) ma umowę indywidualną, to czy 

firma nadrzędna może użyć tego samego klucza (takiego jak klucz usługi KMS systemu 

Windows Server 2008 Standard/Enterprise R2) do wdrożenia systemów Windows 7 i Windows 

Server 2008 R2 w obu firmach? 

Klienci mogą, ale nie muszą, korzystać z kluczy uzyskanych w związku z określonym identyfikatorem 

licencyjnym (identyfikatorem umowy, rejestracji, podmiotu stowarzyszonego lub licencji) do obsługi 

licencji związanych z tym identyfikatorem. Mogą zdecydować się na używanie kluczy związanych z 

określonymi umowami/licencjami lub jednego zestawu kluczy dla wszystkich. Takie elastyczne 

rozwiązanie ma umożliwiać klientom centralne zarządzanie ich instalacjami/obrazami. 

 

Co się stanie, jeśli nie aktywujemy komputerów? 

Zadaniem aktywacji zbiorczej jest zapewnienie użytkownikom niedostrzegalnego procesu aktywacji. 

Jeśli aktywacja nie nastąpi w przewidzianym okresie karencji (zazwyczaj 30 dni), komputer przejdzie w 

tak zwany „tryb powiadamiania”. W trybie powiadamiania użytkownikowi będą w trakcie logowania 

wyświetlane przypomnienia o aktywacji, a także powiadomienie w Centrum akcji. 

 

Moja organizacja planuje używać kluczy MAK do aktywowania większości komputerów, ale 

liczba aktywacji przy użyciu kluczy MAK jest niezgodna z liczbą zakupionych licencji. Dlaczego 

te liczby są różne i jak zwrócić się o zwiększenie liczby aktywacji? 

Aby zwiększyć limit aktywacji za pomocą klucza MAK, skontaktuj się z Centrum aktywacji firmy 

Microsoft. 

 

Firma Microsoft przeanalizowała wiele różnych czynników, aby określić liczbę aktywacji dozwolonych 

za pomocą każdego klucza MAK, między innymi zakupione licencje, poziom cenowy, na jakim klient 

dokonuje zakupu, oraz używany program licencjonowania zbiorowego. 

 

W przypadku klientów z umowami Open License analizujemy liczbę licencji klienta i zazwyczaj 

przydzielamy większą liczbę aktywacji za pomocą klucza MAK, niż może okazać się potrzebna, aby 

zapewnić ich wystarczającą liczbę w przypadku ponownych aktywacji czy praw do licencjonowania 

maszyn wirtualnych. Jeśli na przykład klient kupi od 1 do 25 licencji, może otrzymać 50 aktywacji do 

przeprowadzenia za pomocą klucza MAK. 

 

W przypadku klientów z umowami Select, Enterprise Agreement, Campus Agreement, School 

Agreement i SPLA (Services Provider License Agreement) analizujemy poziomy cen (A, B, C, D) i 

przydzielamy określoną liczbę aktywacji dla każdego poziomu na podstawie ogólnej liczby licencji 

kupionych na każdym poziomie. Bierzemy także pod uwagę fakt, że preferowaną metodą aktywacji 

jest usługa KMS. 

 

Czy mogę użyć kluczy licencji zbiorczej do wykorzystania praw do tworzenia kopii zamiennych? 

Tak. Prawo do tworzenia kopii zamiennej (Reimaging rights) przysługuje wszystkim klientom firmy 

Microsoft z umowami licencjonowania zbiorowego. Na mocy tego prawa klienci mogą przy użyciu 

nośników, uzyskanych na podstawie umów licencjonowania zbiorowego, tworzyć kopie zamienne dla 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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posiadanego licencjonowanego oprogramowania OEM (Original Equipment Manufacturer) lub 

produktu detalicznego, o ile kopie tworzone przy użyciu tych nośników są identyczne z pierwotnie 

licencjonowanymi produktami. 

 

Klienci z umowami licencjonowania zbiorowego powinni szukać potrzebnych im kluczy licencji 

zbiorczych na stronie kluczy produktów. Możesz również zażądać kluczy przez telefoniczne centra 

aktywacji. Uwaga: klient z umową Open License musi kupić co najmniej jeden produkt (jedną sztukę), 

którego kopię zamienną chce utworzyć, aby uzyskać dostęp do nośników produktu i otrzymać klucz. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Wytyczne dotyczące licencjonowania komercyjnego w 

zakresie tworzenia kopii zamiennych. 

 

Chcę utworzyć kopię zamienną system Windows 7 Professional przy użyciu klucza MAK zamiast 

usługi KMS. Co się stanie, jeśli klucz MAK nie umożliwia dokonania wystarczającej liczby 

aktywacji? 

Po sprawdzeniu, ile aktywacji jest skojarzonych z kluczem MAK systemu Windows 7 (można to zrobić, 

przechodząc do strony klucza produktu, lub przy użyciu narzędzia do zarządzania aktywacją zbiorczą 

(VAMT, Volume Activation Management Tool), które należy do zestawu zautomatyzowanej instalacji 

systemu Windows dla systemu Windows 7. Jeśli potrzebnych jest więcej aktywacji, można zadzwonić 

do telefonicznego centrum aktywacji. 

 

Których kluczy należy używać dla oprogramowania Small Business Server 2011? 

Wraz z opublikowaniem oprogramowania Windows Small Business Server 2011 klucze aktywacji 

wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) dla klientów z umowami licencjonowania zbiorowego 

będą dostępne na witrynie VLSC. Klucze MAK pozwalają na przeprowadzanie aktywacji za pomocą 

usługi aktywacji hostowanej przez firmę Microsoft — za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. 

Klienci z umowami licencjonowania zbiorowego mogą uzyskać klucze, sprawdzając je na stronie 

kluczy produktów w witrynie VLSC lub dzwoniąc do telefonicznego centrum aktywacji. 

• W przypadku oprogramowania Windows Small Business Server 2011 Standard należy użyć 

klucza Win SBS Std/Essentials 2011 MAK 

• W przypadku oprogramowania Windows Small Business Server 2011 Essentials należy użyć 

klucza Win SBS Std/Essentials 2011 MAK 

• W przypadku dodatku Windows Small Business Server 2011 Premium należy użyć klucza 

Windows Server 2008 R2 MAK B 

Oprogramowanie Small Business Server 2011 jest automatycznie instalowane jako klient usługi 

serwera zarządzania kluczami (KMS, Key Management Server). KMS, inny typ klucza licencji zbiorczej, 

nie jest oferowany w przypadku oprogramowania Small Business Server 2011. Aby używać klucza 

MAK, klienci muszą przekonwertować komputery klienckie usługi KMS na klientów aktywacji za 

pomocą klucza MAK, instalując klucz MAK. Klucz MAK można zainstalować w trakcie instalowania 

systemu operacyjnego lub w dowolnym momencie po jego zainstalowaniu. 

 

https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Reimaging.pdf
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Reimaging.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
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Uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących aktywacji zbiorczej i kluczy MAK 

 

Uwaga: ze względu na duże rozmiary plików nośniki oprogramowania Small Business Server 2011 

Standard nie będą dostępne do pobrania w witrynie VLSC. Na witrynie VLSC klienci znajdą informacje 

o tym, jak uzyskać nośniki fizyczne. 

 

Informacje na temat prawa do korzystania ze starszych wersji produktu: oprogramowanie Windows 

Small Business Server 2008 jest dostępne wyłącznie na nośnikach fizycznych, a klucze produktów są 

dołączone do tych nośników. Licencje dostępowe (CAL) do oprogramowania Windows Small Business 

Server 2008 nie wymagają aktywacji. W razie zmiany wersji produktu na starszą, SBS 2003, do 

aktywowania licencji dostępowych CAL oprogramowania SBS 2003 będą potrzebne odpowiednie 

klucze tych licencji. 

 

 

Firma Microsoft udostępnia ten materiał wyłącznie do celów informacyjnych. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA W TYM 

DOKUMENCIE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. Uprawnienia do korzyści z pakietu Software 

Assurance różnią się w zależności od oferty i regionu oraz podlegają zmianom. Klienci powinni odwołać się do postanowień ich 

umowy licencjonowania zbiorowego, aby w pełni zrozumieć swoje prawa i obowiązki w ramach programów licencjonowania 

zbiorowego firmy Microsoft (publikacja 06/2018) 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/volume-activation-management-tool

