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1. Krönika 
 
Vi på SQLUG har nöjet att presentera vårt allra första nyhetsbrev. Vi är glada över 
medlemstillströmningen de senaste månaderna och att ha fått träffa så många SQL Server-entusiaster. 
Kanske har du varit på någon av våra senaste träffar i Stockholm eller Malmö och fått höra på gästtalare 
såsom Kalen Delaney och Rob Collie. Kanske har du inte kunnat delta på någon träff ännu. Oavsett så är 
du mycket välkommen i SQLUG, som är en förening för alla som vill utveckla sina kunskaper och knyta 
värdefulla kontakter inom SQL Server-området! 
 
2010 är ett år att se fram emot. Den största nyheten för oss i SQLUG är naturligtvis SQL Server 2008 R2, 
som har utlovats av Microsoft under första halvåret. Den kommer i två nya editioner: Parallel Data 
Warehouse Edition och Datacenter Edition. Med Parallell Data Warehouse Edition kan man bygga 
enorma data warehouses med extremt bra prestanda. Datacenter Edition kan med fördel köras på de allra 
kraftfullaste servrarna (med upp till 256 CPU:er) och ger bästa stödet för virtualisering. Icke att förglömma 
är StreamInsight, som är Microsofts nya plattform för Complex Event Processing. Med den kan man 
bygga applikationer för exempelvis automatisk aktiehandel, övervakning av kreditkortstransaktioner, 
analys av internettrafik och andra höghastighetstillämpningar. Sist men inte minst så är PowerPivot den 
kanske mest kända nyheten i SQL Server 2008 R2, och behöver knappast någon närmare presentation! 
 
Ett särskilt tack riktas till våra sponsorer. Som platinumsponsorer har vi Microsoft, Cornerstone och 
AddSkills. Det är tack vare dem vi har kunnat ordna våra tre senaste träffar och få hit två internationella 
talare av högsta klass. Vi tackar också vår guldsponsor Donator och silversponsor SQL Service. Ert stöd 
är också enormt värdefullt för att vi skall kunna fungera som en oberoende användarförening för alla. 
 
Under 2010 har vi tänkt ha cirka 10 medlemsaktiviteter utspritt på olika orter i Sverige. Närmast kommer vi 
att ha aktiviteter i Örebro i samband med TechDays 2010 den 23-24 mars. Information om ytterligare 
aktiviteter kommer att skickas ut så snart de har blivit spikade. 
 
Vi vill härmed ta tillfället att önska en god fortsättning på 2010 och ser fram emot ett givande SQLUG-år! 
 
Johan, Lars och Tibor 
SQLug.se 
 
2. Bloggtips 



 Thomas Ivarsson har skrivit i sin blogg om hur han ser på PowerPivots roll i en BI-
arkitektur 
http://thomasianalytics.spaces.live.com/blog/cns!B6B6A40B93AE1393!970.entry 

 Peter Larsson har skrivit om filtrerade index 
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/02/16/Is-it-possible-to-have-multiple-sets-of-key-
columns.aspx 

 Tibor Karaszi har skrivit om RPC Events 
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/01/11/is-there-and-overhead-to-rpc-
events.aspx 

 Johan Åhlén har skrivit tips för dig som tänker använda SQL Azure 
http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2009/12/20/sql-azure-some-tips-amp-tricks.aspx  

 
3. Inbjudan Stockholm Triathlon med SQLUG och Microsoft: nu eller aldrig! 
 
SQLUG och Microsoft bjuder in till Stockholm Triathlon 2010 29 augusti. I och med lanseringen av av SQL 
Server 2008 R2 kommer vi att satsa på att precis som SQL Server bli ännu mer mångsidiga och snabba. 
 
För mer info och anmälan, gå in på www.sqlug.se! 
 
4. Dirty Swedish Video 
 
...Så kallade Rob Collie våra inspelningar av hans föredrag om PowerPivot. Se själv på hans blogg:  
http://powerpivotpro.com/2010/02/09/dirty-swedish-video/ 
 
Hela föredraget finns inspelat och publicerat på vår hemsida under den nya rubriken Videos. 
 
5. Svenskresa till Microsoft BI Conference och TechEd, 7-10 Juni i New Orleans 
 
Ta chansen att under 4 dagar i New Orleans få lära dig det allra senaste av världens främsta experter, 
nätverka och knyta internationella kontakter! 
 
Vi blir ett gäng svenskar som åker till New Orleans. Mer info om våra resplaner kommer inom kort, så att 
ni är välkomna att hänga med. 
 
Mer info om eventen finns på: 

 http://bi2010.eventpoint.com 
 http://northamerica.msteched.com 

 
Registrera er senast 28 februari, så sparar ni 200-300 dollar! 
 
6. Uppdatera er profil på SQLUG 
 
För att bättre veta vilka talare vi skall bjuda in och vilka aktiviteter vi skall anordna behöver vi veta mer om 
er medlemmar. Därför ber vi er fylla i en användarprofil med info om intresseområden (DBA, Dev och BI), 
företag (så det blir korrekta namnskyltar på våra träffar), matönskemål (t ex vegetarisk mat), biografi (d v s 
din personliga presentation), etc. 
 
Gör så här: 

http://thomasianalytics.spaces.live.com/blog/cns%21B6B6A40B93AE1393%21970.entry
http://thomasianalytics.spaces.live.com/blog/cns%21B6B6A40B93AE1393%21970.entry
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/02/16/Is-it-possible-to-have-multiple-sets-of-key-columns.aspx
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/02/16/Is-it-possible-to-have-multiple-sets-of-key-columns.aspx
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/02/16/Is-it-possible-to-have-multiple-sets-of-key-columns.aspx
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/01/11/is-there-and-overhead-to-rpc-events.aspx
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/01/11/is-there-and-overhead-to-rpc-events.aspx
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/01/11/is-there-and-overhead-to-rpc-events.aspx
http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2009/12/20/sql-azure-some-tips-amp-tricks.aspx
http://www.sqlug.se/
http://powerpivotpro.com/2010/02/09/dirty-swedish-video/
http://bi2010.eventpoint.com/
http://bi2010.eventpoint.com/
http://northamerica.msteched.com/
http://northamerica.msteched.com/


1. Gå in på www.sqlug.se 
2. Logga in 
3. Klicka på ditt användarnamn (uppe till höger, bredvid Logga ut) 
4. Klicka på Hantera Profil 

 
Tack på förhand! 
 
7. Erbjudanden just nu 
 
Cornerstone erbjuder SQLUGs medlemmar 30% rabatt på kursen: 
50263 -Introduction to Microsoft Business Intelligence from SQL 2008 through SharePoint and Office 
 
Erbjudandet gäller kurstillfällen fram t om 30/6. 
 
8. Talare sökes 
 
Har du intressanta kunskaper och erfarenheter att dela med dig av inom SQL Server-området? Ta 
chansen att få tala inför en engagerad och intresserad publik! Vi kommer under året att anordna träffar på 
flera olika orter. 
 
Hör av dig till oss på info@sqlug.se för mer info! 
 
9. Sponsorer 
 
Ett stort tack till våra sponsorer, som möjliggör vår verksamhet! 
 
Platinumsponsorer 
 

 
 
Guldsponsorer 
 

 
 
Silversponsorer 
 

 
 
Är ni intresserade av att bli sponsor? Hör av er till oss på info@sqlug.se. 
 
Om detta nyhetsbrev 
 
Detta nyhetsbrev skickas till alla som har registrerat sig som medlemmar i SQLUG på www.sqlug.se. Om 
du inte vill få nyhetsbrevet längre så kan du avregistrera dig på www.sqlug.se eller kontakta oss på 
info@sqlug.se. 
 
Ansvarig utgivare: Johan Åhlén 
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SQLug.se är den svenska användarföreningen för alla som arbetar med Microsoft SQL Server. SQLug.se 
är en ideell förening som verkar för ökad kunskap, nätverkande och utbyte av erfarenheter bland 
medlemmar. Föreningen startades 2005 och drivs för närvarande av Johan Åhlén, Lars Utterström och 
Tibor Karaszi. 


