
Windows Server 2008 – základní nabídka produktu

Produkt Kanály Licence
Běžící instance 
ve fyzickém a virtuálním 
prostředí

Windows Server 2008 Standard Koncový prodej, OEM, VL, SPLA
Server + CAL

SPLA – Procesor či SAL
1 + 1 (nová změna)

Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V™ Koncový prodej, OEM, VL, SPLA
Server + CAL

SPLA – Procesor či SAL
1 + 1

Windows Server 2008 Enterprise Koncový prodej, OEM, VL, SPLA
Server + CAL

SPLA – Procesor či SAL
1 + 4

Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V™ Koncový prodej, OEM, VL, SPLA
Server + CAL

SPLA – Procesor či SAL
1 + 4

Windows Server 2008 Datacenter OEM, VL, SPLA Procesor + CAL 1 + neomezený počet
Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V™ OEM, VL, SPLA Procesor + CAL 1 + neomezený počet
Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium OEM, VL Procesor + CAL 1 + neomezený počet
Windows Server 2008 External Connector VL External Connector
Windows® Web Server 2008 Koncový prodej, OEM, VL, SPLA Licence na server 1 nebo 1

Windows Server 2008 CAL Koncový prodej, OEM, VL, SPLA
VL – CAL

SPLA – Windows Standard či 
Enterprise SAL 

Windows Server 2008 Terminal Services CAL Koncový prodej, OEM, VL, SPLA, ISVR
VL – TS CAL

SPLA – TS SAL
Windows Server 2008 Terminal Services External Connector VL External Connector

Windows Server 2008 Rights Management Services CAL VL, SPLA
VL – RMS CAL

SPLA – RMS SAL
Windows Server 2008 Rights Management Services External 
Connector VL External Connector

Licenční podmínky – důležité informace pro verzi 2008
Postižené produkty Změna Vysvětlení

Windows Server 2008 Standard Nyní je možné spuštění 1 + 1 instance (bylo 1 ve fyzickém 
prostředí nebo 1 ve virtuálním prostředí).

Cílem je umožnit používání virtuální instance při současném 
používání instance ve fyzickém prostředí.

Standard, Enterprise a Datacenter

Nabídka volitelných edic bez virtualizační technologie Microsoft 
Hyper-V

Stejné licenční podmínky jako v případě běžných edic

Cena lehce nižší než v případě běžných edic

Cílem je poskytnout zákazníkům možnost nasazení systému 
Windows Server 2008 bez technologie Hyper-V. Zákazníci budou 
muset technologii hypervisoru licencovat samostatně bez ohledu 
na to, zda zvolí technologii Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual 
Server R2 či technologii jiného výrobce.

Windows Web Server 2008

Použití pouze pro front-end služby pro webové stránky, weby, 
webové aplikace, webové služby a e-mailové služby POP3

Nyní je možné provozovat libovolný databázový software bez 
omezení počtu uživatelů.

Nabízí uživatelům větší pružnost pro nasazení webových řešení.

Účelem je obejít omezení verze Windows Server® 2003 Web 
Edition.

Nové SKU Windows Server 2008 
pro počítače s procesorem Itanium

Stejné licenční podmínky jako edice Datacenter

Podporuje pouze databáze, obchodní a zákaznické aplikace. 
Všechny služby a funkce, které nejsou požadovány pro tato 3 
cílová využití, jsou odstraněny.

Stejná cena jako edice Datacenter

Představuje vedoucí alternativní platformu pro unixové servery 
s procesory RISC. Je určen pro škálovatelná databázová řešení 
a zákaznické a obchodní aplikace. Toto určení je konzistentní 
s většinou aktuálních nasazení systému Windows Server Itanium.

Licenční podmínky

LICENČNÍ PRAVIDLA: Každá spuštěná instance serverového softwaru může běžet pouze na již licencovaném serveru. Každý uživatel či zařízení, které přímo 
či nepřímo používá či přistupuje k instancím serverového softwaru Windows Server 2008, musí mít licenci pro klientský přístup k systému Windows Server 2008 
(Windows Server CAL). V případě používání funkcí terminálové služby serverového softwaru je kromě licence pro klientský přístup Windows Server 2008 CAL 
požadována také licence Terminal Services 2008 CAL. Podobně platí, že v případě používání funkcí Rights Management Services serverového softwaru je kromě 
licence pro klientský přístup Windows Server 2008 CAL požadována také licence Rights Management Services (RMS) 2008 CAL. Pro přístup externích uživatelů je 
možné namísto jednotlivých licencí CAL zakoupit licenci External Connector.
Další informace o licencování a cenách systému Windows Server 2008 naleznete na webu na adrese http://www.microsoft.com/windowsserver2008
Aktualizováno: leden 2008



Porovnání podle role serveru
Role serveru Enterprise Datacenter Standard Itanium Web
Webové služby (IIS) � � � � �

Aplikační server � � � � �

Tiskové služby � � � � �

Windows Server Hyper-V* � � � � �

Active Directory Domain Services � � � � �

Active Directory Lightweight Domain Services � � � � �

Active Directory Rights Management Services � � � � �

DHCP Server � � � � �

DNS Server � � � � �

Faxový server � � � � �

UDDI Services � � � � �

Služba nasazení systému Windows � � � � �

Active Directory Certifi cate Services1 � � � � �

Souborové služby2 � � � � �

Síťové zásady a přístup3 � � � � �

Terminálová služba4 � � � � �

Active Directory Federation Services � � � � �

| � Plně | �  Částečně/omezeně | � Není k dispozici

Windows Server® 2008 Standard
Je možné provozovat jednu instanci serverového softwaru ve fyzickém 
prostředí operačního systému (physical operating system environment, POSE) 
a jednu instanci serverového softwaru ve virtuálním prostředí operačního 
systému (virtual operating system environment, VOSE). Při provozování obou 
instancí může být instance běžící ve fyzickém prostředí (POSE) používána 
pouze ke správě prostředí operačních systémů na serveru. Pro podporu 
takových přidaných instancí je možné přesunout instance serverového 
softwaru na server, který je již příslušně licencován.

Windows Server® 2008 Enterprise
Je možné provozovat jednu instanci serverového softwaru ve fyzickém prostředí 
(POSE) a až čtyři instance serverového softwaru ve virtuálním prostředí (VOSE). 
Při provozování všech pěti instancí může být instance běžící ve fyzickém 
prostředí (POSE) používána pouze ke správě prostředí operačních systémů na 
serveru. Pro podporu takových přidaných instancí je možné přesunout instance 
serverového softwaru na server, který je již příslušně licencován.

Windows® Web Server 2008
Jednoúčelový software webového serveru
Použití pouze pro nasazení webových stránek, webů, webových aplikací, 
webových služeb a e-mailových služeb POP3
Pouze serverová licence, nejsou požadovány žádné licence CAL.
Nyní je možné na serveru provozovat libovolný databázový software 
bez omezení počtu uživatelů.
Musí se jednat o front-end server přístupný z Internetu.

Windows Server® 2008 pro počítače s procesorem Itanium
Je určen pro specifi cká využití: obchodní aplikace, zákaznické aplikace 
a škálovatelná databázová řešení.
Stejné licenční podmínky jako edice Datacenter
Stejná cena jako edice Datacenter

Windows Server® 2008 Datacenter
Windows Server® 2008 pro počítače s procesorem Itanium
Je možné přesunout libovolný počet virtuálních instancí softwaru Windows 
Server na server s edicí Windows Server 2008 Datacenter či Windows Server 
2008 pro počítače s procesorem Itanium bez nutnosti sledovat počet běžících 
virtuálních instancí. Pro multilicenční zákazníky mohou být licence také každých 
90 dnů přiřazeny jinému serveru.

Server A Server B

3 licence Windows Server 2008 
Standard se 3 běžícími instancemi 

ve virtuálním prostředí (VOSE)

3 licence Windows Server 2008 
Standard se 2 běžícími instancemi 

ve virtuálním prostředí (VOSE)

Licence serveru B nejsou 
dostatečně využity. 

Server A může přesunout 1 
instanci na server B.

Server A Server B

1 licence Windows Server 2008 
Enterprise, ale 5 běžících instancí 

ve virtuálním prostředí (VOSE)

1 licence Windows Server 2008 
Enterprise se 3 běžícími instancemi 

ve virtuálním prostředí (VOSE)

Licence serveru B nejsou 
dostatečně využity. Server 

A může přesunout 1 instanci 
na server B.

* Pro zákazníky, kteří nepotřebují virtualizaci, jsou edice Windows Server 2008 Standard, Enterprise 
a Datacenter k dispozici bez technologie Windows Server 2008 Hyper-V.
1  Omezení na vytváření certifi kačních autorit, žádné jiné funkce služby ADFS nejsou k dispozici (NDES, 

Služba online respondéru). Další informace naleznete v dokumentaci k roli ADCS na webu TechNet.

Server A Server B

3 licence Windows Server 2008 
Enterprise s 12 běžícími instancemi 

ve virtuálním prostředí (VOSE)

3 licence Windows Server 2008 
Standard se 3 běžícími instancemi

1 licence Windows Server 2008 
Datacenter se 6 běžícími instancem

Licence serveru B není 
dostatečně využita. Server A 
může přesunout neomezený 
počet instancí na server B.

Licenční podmínky edice 
Windows Server 2008 
Datacenter poskytují možnost 
pružného přesunutí instancí 
serveru Windows Server bez 
potřeby sledovat počet běžících 
virtuálních instancí.

2 Omezení na 1 samostatný kořen DFS.
3 Omezení na 250 připojení RRAS, 50 připojení IAS a 2 serverové skupiny IAS.
4 Omezení na 250 připojení k bráně terminálové služby.




