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1. Krönika

Hej och välkomna till SQLUGs tredje nyhetsbrev. Hoppas ni haft en riktigt skön sommar och fått tid till era intressen. Resor?
Fiske? Eller kanske SQL Server optimering? Oavsett så hoppas vi ni känner er laddade för nya SQL Server aktiviteter.

Skådar man in i kristallkulan så ser man flera moln på himlen för SQL Server. Vi menar då naturligtvis molntjänster. På SQL
Azure Labs kan man få en förhandstitt på några av dessa. Open Data Protocol är en ny framväxande standard för att
både läsa och skriva till databaser över webben. Codename ”Dallas” är en marknadsplats för data av alla de slag
(demografisk, finansiell, nyheter, etc) där man kan prenumerera via ett standardiserat API.

Vi ser nu fram emot en spännande höst och hoppas se dig på våra träffar!

Johan, Lars och Tibor
SQLug.se

2. Sponsorer

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.

3. Bloggtips

Thomas Ivarsson har skrivit i sin blogg om stödet för named sets i SSAS 2008 R2 / Excel 2010
http://thomasianalytics.spaces.live.com/blog/cns!B6B6A40B93AE1393!1008.entry

http://www.sqlazurelabs.com/
http://www.sqlazurelabs.com/
http://www.odata.org/
http://www.microsoft.com/windowsazure/developers/dallas/
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Tibor Karaszi har skrivit om hur man bygger om systemdatabaserna i SQL Server 2008 R2
http://sqlblog.com/blogs/tibor_karaszi/archive/2010/06/03/rebuilding-system-databases-in-2008-r2.aspx

Peter Larsson har skrivit om databaskomprimering i SQL Server 2008
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/06/17/SQL-Server-2008-Compression.aspx

Mattias Lind har skrivit ett exempel på hur du skapar din egen Datum-dimension i T-SQL
http://blog.mssqlserver.se/post/2010/06/11/How-to-create-dateranges-ie-Date-dimensions-in-T-SQL.aspx

Erland Sommarskog har skrivit om dynamiska sökvillkor i T-SQL
http://www.sommarskog.se/dyn-search-2008.html

Johan Åhlén har skrivit om hur du utforskar SQL Server ”under huven” med hjälp av
odokumenterade DBCC-kommandon
http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2010/08/15/exploring-sql-server-under-the-hood-with-undocumented-dbcc-
commands.aspx

4. Träff med SQL Server höjdare den 29/9 i Stockholm

Detta är en unik möjlighet att få träffa och lyssna på Mark Souza (director SQL Development, Redmond), Curt Peterson
(principal group program manager, Redmond), Thomas Kejser (som har jobbat med några av världens största data
warehouse), m fl toppnamn från Microsoft. De kommer bland annat att prata om framtidsplanerna för SQL Server 11
(kodnamn Denali), tillsammans med tekniska djupdykningar och demos.

 

Eventet arrangeras i samarbete med Swedish BizTalk User Group, så det kommer både bli BizTalk och SQL Server-relaterade
presentationer. Kvällen avslutas med en paneldebatt och mingel/dryck.

För mer info och anmälan, gå in på http://bugs20100929.eventbrite.com/

5. SQLBits 30/9 - 2/10 i York (England)

SQLBits är en av de mest kända SQL Server-konferenserna i världen och hålls årligen i England med några av de främsta
internationella talarna. De har tre spår: Databasadministratörer, utvecklare och business intelligence.

 

Som medlem i SQLUG får du 20% rabatt på anmälan till konferensen. Ange då bokningskoden SEST20, som är vår
unika rabattkod.

 

6. Öresund Community Connection 10/9 i Malmö

Den 10:e september är det Öresund Community Connection i Malmö, en heldag med lärorika och inspirerande föredrag om
SQL Server för utvecklare och Business Intelligence-specialister. På programmet står bland annat ”de vanligaste misstagen
som utvecklare gör i SQL Server”, PowerPivot och ”.NET Access: Too many ways to do it?”.

 

Mer info på PASS Scanias hemsida: http://www.pass-scania.se/comconn.html

 

7. Tävla i SQL Server prestandaoptimering

Nu är det dags igen för den prestigefyllda tävlingen Phil Factor Speed Phreak Award. Detta problem är ifrån algorithmisk
handel och det är verklig data.
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Utmaningen är att bearbeta data som samlats in från en börs så snabbt som möjligt. Det finns fyra tävlingskategorier, där du
kan vinna stor ära och fina priser:

 

         Den snabbaste lösningen totalt (huvudkategori)

         Bästa SQL CLR lösningen

         Bästa cursor-baserade lösningen

         Bästa okonventionella lösningen (var kreativa!)

 

Tveka inte - gnugga geniknölarna och gör ett försök här:

http://ask.sqlservercentral.com/questions/17499/phil-factor-speed-phreak-challenge-6-the-stock-exchange-order-book-state-
problem

 

8. 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:

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!

9. Erbjudanden just nu

Gratis healthcheck
B3IT har 35 DBA konsulter och lika många Systemutvecklare och projektledare. Tommy Sarenbrant, landslagscoach i friidrott
samt teamchef för DBA området erbjuder dig och din databas en healthcheck på en timme var. Vi söker också nya
medarbetare med inriktning SSIS, SSAS och SSRS. Ring 0732-018009 så berättar vi mer. Gäller i Stockholmsområdet.

20% rabatt på Kalen Delaney’s Master Class den 25/10
Cornerstone erbjuder SQLUGs medlemmar 20% rabatt på MC009 - SQL Server 2008 Architecture, Internals and
Optimization. Denna SQL Server 2008-utbildning inom arkitektur, design och optimering är kursen för dig som redan gått
alla officiella SQL-utbildningar, och vill fördjupa dig ytterligare. Kursen är framtagen av Kalen Delaney, MVP SQL Server och
som instruktör ser vi Tibor Karaszi. För att få rabatten, ange ”SQLUG 20%” i fältet ”Övrigt”. Läs mer och boka på:
http://www.cornerstone.se/Web/Templates/CoursePage.aspx?id=4772&course=COUR2009012010043006935232

10% rabatt på kurser hos AddSkills
Medlemmar i SQLUG erbjuds 10% rabatt på kursavgiften på nedanstående tillfällen av unika kurser hos Addskills. Erbjudandet
får kombineras med eventuella avtalsrabatter men inte med Kompetenskort eller Fyran. Det går bra att boka flera av dessa
kurstillfällen. Ange bokningskod ”SQLUG” vid bokning så gäller rabatten.

Designing SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Solutions, A514, Stockholm 6-8/9
Designing, Developing and Optimizing SQL Server 2008 R2 Databases, A516, Stockholm 27-29/9
Skapa frågor med SQL Server 2008 MDX, A512, Stockholm 30/9-1/10

TARGIT lanserar beslutsstöd för molnet
TARGIT utvecklar och marknadsför Business Intelligence plattformen TARGIT BI Suite. TARGIT BI Suite hjälper dig att
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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 också nyligen kommit med i Gartners prestigefyllda Magic Quadrant för Business
Intelligence-plattformar.

TARGIT har nu lanserat TARGIT PI, en ny molnbaserad version av deras existerande Business Intelligence plattform.
Med hjälp av TARGIT PI kan man enkelt ladda upp sina rådatafiler och göra analyser och visualiseringar. Besök
http://pi.targit.com eller läs mer på TARGITs nyhetssida.

10. Jobb

Advectas
Advectas, ett ledande konsultföretag inom beslutsstödssystem och verksamhetsstyrning söker fler medarbetare som brinner för
området Business Intelligence. Som konsult hos oss får du arbeta med spännande projekt, många är internationella och vi är
ofta med i hela processen från diskussion kring mål och mått till projekt och leverans av färdiga lösningar. Vi erbjuder dig
arbete i ett framgångsrikt snabbväxande svenskt företag med hög flexibilitet och stimulerande arbetsuppgifter. För mer
information gå in på http://www.advectas.se

Affecto
Affecto söker konsulter som har erfarenhet från systemutveckling men som inriktat sig alltmer på Business Intelligence (BI) och
någon av produkterna SQL Server 2005/2008 (SSIS, SSAS, SSRS), Sharepoint 2010/MOSS, Performance Point server.
Dokumenterad erfarenhet från att arbeta med andra BI verktyg och plattformar är meriterande. För mer information:
http://www.affecto.se/page.php?page_id=135

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.

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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