
Guia de Instalação Rápida



Se o seu computador foi fornecido com o Windows Server 2012  
pré-instalado, poderá ignorar o Passo 1. 

Instruções de Instalação
Para obter instruções de instalação, requisitos de sistema e tarefas de pré-
instalação, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244440 
(em inglês).

Também deverá ler as Release Notes para obter informações sobre 
problemas conhecidos do produto, em  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244442 (em inglês).

Instalação Automática
Poderá automatizar a instalação do Windows Server utilizando as 
ferramentas e a documentação existente no Windows Assessment and 
Deployment Kit (Windows ADK). Automatizar a implementação elimina a 
necessidade de qualquer interação do utilizador durante a instalação. Para 
além disso, pode configurar opções diferentes no sistema operativo como, 
por exemplo, as definições do Internet Explorer e as definições de rede. 

Pode transferir o Windows ADK em  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=232339 e consultar a 
documentação em http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=206587 
(em inglês).

Instalar o Windows Server 2012

Passo 1
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Opções de Instalação - Opção Server Core ou GUI
Durante a Instalação, pode escolher a opção de instalação Server Core 
ou a opção Servidor com uma GUI para instalar o Windows Server 2012. 
A opção de instalação Server Core é recomendada. Proporciona um 
ambiente mínimo de sistema operativo para executar as seguintes funções 
de servidor:
• Active Directory Certificate Services
• Active Directory Domain Services
• Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
• Active Directory Rights Management Server
• DHCP Server
• DNS Server
• File and Storage Services (incluindo File Server Resource Manager)
• Hyper-V
• Print and Document Services
• Remote Desktop Services - três serviços de função:

 -Remote Desktop Connection Broker
 -Remote Desktop Licensing
 -Remote Desktop Virtualization Host

• Routing and Remote Access Server
• Web Server (Internet Information Services incluindo um subconjunto de 

ASP.NET)
• Windows Server Update Services 
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Quando seleciona a opção de instalação Server Core durante a Instalação, 
apenas são instalados os ficheiros que são necessários para essas funções 
de servidor. Por exemplo, o Windows Explorer e o Server Manager não 
estão disponíveis com uma instalação Server Core. Consequentemente, 
terá de configurar e gerir o servidor localmente, a partir da linha de 
comandos, ou a partir de outro computador, utilizando ferramentas de 
gestão remota.

NOTA: Pode alternar entre a opção Server Core e a opção Servidor com uma GUI 
conforme necessário em qualquer momento posterior.

Para obter mais informações sobre as opções de instalação, o que está 
incluído em cada opção, como alternar entre elas e funcionalidades 
relacionadas como a Interface de Servidor Mínima e Funcionalidades a 
Pedido, consulte Opções de Instalação do Windows Server em
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=242140 (em inglês).
As duas opções de instalação estão disponíveis para a maioria das edições 
do Windows Server. Nem todas as funções e funcionalidades de servidor 
estão disponíveis em todas as edições. Para obter mais informações sobre 
as funções e funcionalidades em cada edição do Windows Server, consulte  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=251499 (em inglês)
Chaves de Produto
Introduza a chave de produto quando solicitado. A chave de produto está 
incluída no cartão de chave de produto.
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Durante o processo de Configuração, é-lhe solicitado que forneça 
uma palavra-passe para a conta Administrador incorporada. Após a 
Configuração, utilize o Server Manager ou o Windows PowerShell local 
ou remotamente para efetuar a configuração inicial do servidor, incluindo 
adicionar funções e funcionalidades de servidor e alterar o nome do 
servidor, definições do Windows Update, definições de rede ou associação a 
domínio se aplicável. Pode também adicionar outros servidores na sua rede 
a um agrupamento de servidores no Server Manager e, em seguida, gerir 
os servidores e as suas funções remotamente a partir de uma consola do 
Server Manager.

Utilizar o Server Manager para Gerir o Seu Servidor 
O Server Manager, uma consola de gestão que o orienta através da 
instalação, configuração e gestão de funções e funcionalidades de servidor, 
foi redesenhado para o ajudar a gerir vários servidores remotos no Windows 
Server 2012. O Server Manager também proporciona uma localização única 
para diagnóstico de servidor, gestão e monitorização de vários servidores. 
Uma função descreve uma função primária do servidor. Pode dedicar um 
servidor a uma só função ou instalar várias funções de servidor num só 
computador. Uma funcionalidade descreve uma função de suporte, não a 
função primária de um servidor. Para obter mais informações sobre o  
Server Manager, consulte  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=241358 (em inglês). 

Configurar o Servidor

Passo 2
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Implementar o Windows Server 2012

Microsoft Deployment Toolkit
O Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2012 fornece orientação e 
ferramentas destinadas a ajudá-lo a implementar rapidamente o Windows 
Server 2012. Pode utilizar o MDT para criar servidores base totalmente 
funcionais, preparados para aprovisionamento numa empresa. Pode 
também personalizar o processo de implementação do MDT para instalar 
aplicações especializadas para o Windows Server 2003, Windows Server 
2008 e Windows Server 2012.

O MDT fornece orientação técnica que o ajuda a planear e efetuar uma 
implementação rápida e a assegurar uma entrega segura às equipas de 
operações e manutenção. Esta orientação técnica abrange todos os aspetos 
do processo de implementação, incluindo problemas de arquitetura, 
segurança e capacidade de gestão, criação da imagem base do servidor e as 
respetivas operações.

O MDT fornece uma interface unificada com as ferramentas de 
implementação da Microsoft, incluindo scripts e ficheiros de configuração, 
para ajudá-lo a implementar imagens nos servidores no seu novo ambiente. 
Para transferir o MDT, consulte http://www.microsoft.com/mdt (em inglês).

NOTA: O MDT está disponível em inglês.

Passo 3
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Microsoft Deployment Services
Os Microsoft Deployment Services são uma função de servidor do Windows 
Server 2012 R2 que permitem a implementação remota de sistemas 
operativos Windows, podendo ser utilizados para configurar computadores 
novos utilizando uma instalação baseada na rede. Isto significa que não 
necessita de instalar cada sistema operativo diretamente a partir de um CD 
ou DVD. Também poderá efetuar tarefas mais avançadas, tais como efetuar 
o multicast das suas imagens, implementar pacotes de controlador como 
parte de uma instalação, criar imagens personalizadas e configurar uma 
instalação autónoma.

Para obter mais informações, consulte a documentação dos Microsoft 
Deployment Services em  
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244424 (em inglês).
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Recursos de Introdução 

Estas hiperligações irão ajudá-lo com o Windows Server 2012.

Avaliação
• TechNet Virtual Labs: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248986
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=243062 (em inglês)

Informação Técnica
• Informações sobre o Windows Server 2012:  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246054 (em inglês)
• Comparar edições do Windows Server 2012: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=251499 (em inglês)
• Windows Server 2012 TechCenter: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=244573 (em inglês)
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Resolução de Problemas
• Suporte do Windows Server 2012 (consulte os Guias de Compreensão e  

Resolução de Problemas) (em inglês): 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246084

• Suporte do TechNet: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=90728 (em inglês)

• Efetuar Tarefas Comuns: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=242147 (em inglês)

Comunidade
• Comunidades Microsoft (fóruns, blogues, chats): 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=7679 (em inglês)
• Fóruns: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248970 (em inglês)
• Webcasts, Virtual Labs e Podcasts: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=135845 (em inglês)
• Chats: 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=90918 (em inglês)
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Biblioteca Técnica do Windows Server

Estas hiperligações para a Biblioteca Técnica fornecer-lhe-ão informações 
introdutórias, descrições gerais técnicas e outros recursos.

• Instalar, Implementar e Migrar para o Windows Server 2012: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246082 (em inglês)

• Funções de Servidor e Tecnologias no Windows Server 2012: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=245689 (em inglês)

• Gestão e Ferramentas para o Windows Server 2012 (inclui Windows 
PowerShell, Ferramentas de Administração Remota do Servidor e 
Referência da Linha de Comandos) 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=246092 (em inglês)
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Recursos Adicionais

Segurança
Estas hiperligações para recursos de orientação de segurança prescritivos, 
alertas de vírus e boletins de segurança ajudá-lo-ão a encontrar as 
informações de segurança de que necessita.

• Centro de Segurança do TechNet: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=29482 (em inglês)

• Centro Microsoft de Proteção contra Software Maligno: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=26702 (em inglês)

• Pesquisa de Boletins de Segurança da Microsoft: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=24822 (em inglês)
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Transferências, Ajuda e Suporte, e Scripts
Estas hiperligações ajudá-lo-ão a manter os seus sistemas atualizados e a 
obter informações sobre as mais recentes tecnologias da Microsoft.

• Centro de Transferências da Microsoft: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=63637 (em inglês)

• Ajuda e Suporte da Microsoft: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=7588 (em inglês)

• Script Center: 
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=63080 (em inglês)



11

Suporte Técnico

 IMPORTANTE: Se adquiriu o Windows Server 2012 através de um Fabricante de 
Equipamento Original (OEM), entre em contacto com o fabricante do seu servidor para 
obter suporte ao produto.

Online
• Nos Estados Unidos e Canadá, aceda à Ajuda e Suporte em 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=992 (em inglês)
• Fora dos Estados Unidos, aceda a 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=7611 (em inglês)
• Direto, aceda a 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248975 (em inglês)

MSDN
A sua subscrição MSDN poderá incluir suporte técnico. Para obter mais 
informações, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=96006.
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TechNet
O TechNet oferece pacotes de subscrição anuais que lhe fornecem novos 
recursos, ferramentas e cursos de E-Learning da Microsoft. Consulte  
http://technet.microsoft.com/subscriptions/.

NOTA: O suporte técnico da Microsoft está sujeito aos preços, termos e condições 
atuais, que estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Podem aplicar-se taxas 
telefónicas. As opções , as horas e os custos de suporte no seu país/região poderão ser 
diferentes dos praticados nos E.U.A. Se não existir nenhuma subsidiária da Microsoft no 
seu país/região, contacte o distribuidor do seu produto Microsoft.
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