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1. Krönika 
 
Välkomna till SQLUGs andra nyhetsbrev. Det har varit ett par riktigt händelserika månader sedan senaste 
nyhetsbrevet med lanseringen av SQL Server 2008 R2, TechDays och Microsoft BI Conference. 
Särskilt inom Business Intelligence-området är det många spännande nyheter, men det finns också 
mycket nyttigt även för DBA:er och utvecklare. Vi kan särskilt rekommendera boken "Introducing SQL 
Server 2008 R2" som just nu finns att ladda ned gratis på 
http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/sql-server.aspx. 
 
Ett särskilt tack riktas till våra sponsorer. Som platinumsponsorer har vi Microsoft, Cornerstone och 
AddSkills. Vi har också fått två nya guldsponsorer, B3IT och TARGIT, som vi ser fram emot ett gott 
samarbete med. SQL Service har beslutat att bli guldsponsor och Donator är guldsponsor sedan tidigare. 
Ert stöd är enormt värdefullt för att vi skall kunna ta hit internationella talare och fungera som en 
oberoende användarförening för alla. 
 
Vi kommer att ha en träff i Göteborg den 19/5 och planerar även en träff i Stockholm den 31/5. Mer 
information om Stockholmsträffen kommer att skickas ut! 
 
Bästa hälsningar från oss! 
 
Johan, Lars och Tibor 
SQLug.se 
 
2. Bloggtips 

 Thomas Ivarsson har skrivit i sin blogg hur han löser ett MDX-problem 
http://thomasianalytics.spaces.live.com/blog/cns!B6B6A40B93AE1393!987.entry 

 Peter Larsson har skrivit om tre sätt att få connection settings på den aktuella 
anslutningen 
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/03/20/How-to-get-current-connection-
settings.aspx 

 Tibor Karaszi har skrivit om när index används och när de inte används 
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/04/01/how-selective-do-we-need-to-be-for-an-
index-to-be-used.aspx 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/sql-server.aspx
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
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 Johan Åhlén har en samling länkar för dig som är intresserad av StreamInsight 
http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2010/04/18/streaminsight-resources.aspx  

 
3. Inbjudan SQLUG-träff i Göteborg 19/5 kl 18.00 hos AddSkills 
 
Vi har härmed nöjet att presentera Raoul Illyés som vår nästa gästtalare. Raoul är expert inom 
prestandaoptimering och felsökning av SQL Server och har bland annat hjälpt Microsoft själva. Han 
kommer att berätta hur man använder SQL Server Extended Events, en ny metod i SQL Server 2008 och 
okänd för de allra flesta, som ger helt nya möjligheter till prestandaoptimering och felsökning. Du får hela 
historien om hur det började, Raouls del i utvecklingen och en massa praktiska exempel på hur man 
använder Extended Events. 
 
Under kvällen blir det också ett föredrag om StreamInsight av Johan Åhlén. StreamInsight är en av 
huvudnyheterna i SQL Server 2008 R2 och möjliggör bearbetning av strömmande data från olika källor i 
mycket höga hastigheter, vilket är mycket användbart för beslutsstödssystem i realtid, automatisk handel 
på börsen, mm. Johan har tidigare hållit uppskattade presentationer på Microsoft TechDays och Microsoft 
BI Conference. 
 
För mer info och anmälan, gå in på www.sqlug.se! 
 
 
4. Planerad SQLUG-träff i Stockholm 31/5 
 
Vi planerar att ha en SQLUG-träff i Stockholm på kvällen den 31/5, så reservera gärna det i era kalendrar! 
Det blir ett bra tillfälle för SQL Server-entusiaster som vill ladda upp inför DevSum. 
 
Mer information kommer att skickas ut senare! 
 
 
5. Svenskresa till Microsoft BI Conference och TechEd, 7-10 Juni i New Orleans 
 
Sista chansen att under 4 dagar i New Orleans få lära dig det allra senaste av världens främsta experter, 
nätverka och knyta internationella kontakter! 
 
Vid registrering, ange "I have been invited = Simon Lidberg". 
Anmälan till Svenskmiddag den 7:e juni görs till v-ceeek@microsoft.com. 
 
Mer info om eventen finns på: 

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

 
 
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://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2009/12/20/sql-azure-some-tips-amp-tricks.aspx
http://www.sqlug.se/
mailto:v-ceeek@microsoft.com
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 
 
Designing SQL Server 2008 Business Intelligence Solutions 
AddSkills erbjuder medlemmar i SQLUG 10% rabatt på kursavgiften till kurstillfället 15-17 juni 2010. 
Kursen behandlar bl a design-aspekter som rör datalager, Slowly Changing Dimensions, ETL med 
Integration Services, OLAP, Data Mining och Reporting Services. Erbjudandet får kombineras med 
eventuella avtalsrabatter men inte med Kompetenskort eller Fyran. Ange bokningskod ”SQLUG” vid 
bokning så gäller rabatten. Läs mer och boka: http://www.addskills.se/Utbildning/Kurs/?CourseID=579 
 
DevSum 2010 
Cornerstone erbjuder SQLUGs medlemmar 20% rabatt på DevSum 2010, Stockholms största 
utvecklarkonferens den 1-2 juni! Där får ni chansen att träffa bland andra Tobias Thernström, som ger 
en unik genomgång av "SQL Server under huven". För SQLUGs medlemmar kommer det dessutom bli ett 
exklusivt ”chalk talk” med Tobias för de som vill ha en mer informell bild av vad som händer i Redmond. 
På DevSum 2010 blir också mycket annat nyttigt såsom NHibernate, Azure och Parallellprogrammering. 
Läs mer och boka: http://cornerstone.se/sv/Event/DevSum/2010/ 
 
Behöver du och din databas en healthcheck? 
B3IT har 35 DBA konsulter och lika många Systemutvecklare och projektledare. Tommy Sarenbrant, 
landslagscoach i friidrott erbjuder dig och din databas en healthcheck på en timme var. Ring 0732-
018009 så berättar vi mer. Gäller i Stockholmsområdet. 
 
TARGIT 
TARGIT utvecklar och marknadsför Business Intelligence-plattformen TARGIT BI Suite. TARGIT BI Suite 
hjälper dig att skapa enhetliga beslutsprocesser inom hela organisationen med fokus på 
användarvänlighet. TARGIT är Europas största renodlade utvecklare av Business Intelligence-produkter 
mätt i antal kunder och den mest snabbväxande sett till intäkter, enligt IDC. TARGIT har nyligen kommit 
med i Gartners prestigefyllda Magic Quadrant för Business Intelligence-plattformar (januari 2010). 
TARGIT BI Suite säljs av 300 samarbetsparter över hela världen och TARGIT har över 3 500 kunder och 
fler än 245 000 användare. Är ni intresserade av att bli samarbetspartner eller komma igång med 
TARGIT? Besök www.targit.com för att få en online demo eller tag kontakt med Michael Brøcher på 
mib@targit.com. 
 
 
8. Jobbannonser 
 
SQL Service 
SQL Service, Sveriges enda SQL Server nischade konsultbolag, söker nu två konsulter för anställning i 
Stockholm. Är du en av Sveriges bästa SQL Server DBA'er eller SQL Server utvecklare och söker nya 
utmaningar tillsammans med några av de främsta specialisterna på Microsoft SQL Server? Kontakta oss 
då via www.sqlservice.se eller info@sqlservice.se. 
 
 
9. Sponsorer 
 

http://www.sqlug.se/
http://www.sqlug.se/
http://www.addskills.se/Utbildning/Kurs/?CourseID=579
http://cornerstone.se/sv/Event/DevSum/2010/
http://www.targit.com/
mailto:mib@targit.com
http://www.sqlservice.se/
mailto:info@sqlservice.se


Ett stort tack till våra sponsorer, som möjliggör vår verksamhet! 
 
Platinumsponsorer 
 

 
 
Guldsponsorer 
 

 
 
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 
 
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. 
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