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1. Krönika

Som vanligt händer mycket på SQL Server fronten. Vi fick i september en unik presentation av Microsofts roadmap för SQL
Server och vad vi har att vänta oss framöver. Nu ser vi med spänning fram emot att snart få börja testa den första CTP:n av
SQL Server 11, kodnamn Denali.

Kör ni SQL Server 2008, så missa inte att Service Pack 2 har släppts. Där finns en hel del nyttiga förbättringar och
funktioner som tidigare bara fanns i SQL Server 2008 R2.

Missa inte att delta i årets mästerskap för SQL Server utvecklare där ni tävlar både på individnivå och på företagsnivå.
Läs mer om det längre ned i vårt nyhetsbrev.

Slutligen hoppas vi att få se er på vår nästa träff den 18:e november i Stockholm.

Johan, Lars och Tibor
SQLug.se – The Swedish SQL Server User Group

2. Sponsorer

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

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8fbfc1de-d25e-4790-88b5-7dda1f1d4e17&displaylang=en
http://www.red-gate.com/


Är ni intresserade av att bli sponsor? Hör av er till oss på info@sqlug.se.

3. Erbjudanden just nu

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.

Skapa frågor med SQL Server 2008 MDX, A512, Stockholm 18-19/11
Designing, Developing and Optimizing SQL Server 2008 R2 Databases, A516, Stockholm 24-26/11
Designing SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Solutions, A514, Stockholm 6-8/12

Red Gate Source Control för SQL Server
- Lika enkelt som att hantera din applikationskod. Prova gratis i 28 dagar. Lär dig mer genom gratis webinar.

Fördelarna med källkodshantering av applikationskod känner de flesta till. Nu kan du, kopplat till ditt befintliga
källkodshanteringssystem (SVN eller TFS), även tillämpa denna best practise i din SQL utveckling. Lär dig hur du gör detta
med hjälp av SQL Source Control från Red Gate genom gratis webinar och gratis provperiod av produkten.

500 kr rabatt på SQL Summit 11 hos Microsoft i Akalla
- Nyheterna i SQL Server 11 med Kalen Delaney, Tibor Karaszi och Simon Lidberg.

Var med på årets SQL-server event 8/3-2011 hos Microsoft i Akalla. Några dagar efter att SQL Server 11 CTP2 släpps
berättar vi om det nya. Begränsat antal platser. Eventet rymmer endast 150 deltagare - säkra din plats i god tid! Som medlem i
SQLUG betalar du 995 kr (ordinarie pris 1495 kr) och får denna inbjudan innan den går ut till allmänheten nästa vecka. Fika,
lunch och SQL-fest ingår! Eventet arrangeras av Cornerstone. Läs mer och anmäl dig på www.sqlsummit.se.

4. 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

Pointer
Pointer är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom BI med ca 50 medarbetare. Vi har en stark kultur av att leverera med hög
kvalitet, samtidigt som vi har roligt på jobbet! Vi har nu många spännande projekt på gång och söker fler duktiga
databasutvecklare som vill utvecklas inom DW/BI till våra kontor i Stockholm och Malmö. Läs mer på www.pointer.se och
skicka din ansökan eller kontakta vår rekryteringsansvariga, Ulrika Skantze, på ulrika.skantze@pointer.se, 073-625 51 10.

5. Bloggtips

Thomas Ivarsson har skrivit i sin blogg om ”The single version of the truth in PowerPivot”
http://thomasivarssonmalmo.wordpress.com/2010/08/29/the-single-version-of-the-truth-in-powerpivot/

Peter Larsson har publicerat ett SQL-script för snabb beräkning av påskdagar
http://weblogs.sqlteam.com/peterl/archive/2010/09/08/fast-easter-day-function.aspx

Erland Sommarskog har skrivit om Arrayer och Listor i SQL Server 2005 och framåt
http://www.sommarskog.se/arrays-in-sql-perftest-2009.html

Johan Åhlén har skrivit om varför skickliga utvecklare kommer att bli ännu mer viktiga i framtiden
med molnet/Azure 
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http://blogical.se/blogs/jahlen/archive/2010/09/19/why-skilled-developers-will-be-even-more-important-in-the-future-with-
the-cloud.aspx

6. Svenskt mästerskap för SQL Server utvecklare

Nu drar årets svenska mästerskap för SQL Server utvecklare igång, arrangerat av SQLUG. Uppgiften är relativt enkel att
komma igång med men svår att lösa optimalt.

Tävlingen är både individuell och per företag. Som tävlande representerar man både sig själv som individ och det företag man
jobbar på.

 

Bästa individuella insats vinner ett presentkort på 990 kr hos Liveit.se, som kan användas till vin- och chokladprovning
för två, prova stridsflygsimulator, spabehandling eller vad man nu föredrar.

 

De fem bästa företagen belönas med varsin licens av Red Gate SQL Source Control, som möjliggör källkodshantering i
SQL Server på samma sätt som man hanterar programkod i t ex Visual Studio Team System, värde $295.

 

Den största vinsten är naturligtvis äran att kunna titulera sig vinnare i SQLug.se challenge 2010!

 

Gå in och tävla på vårt forum.

7. SQLUG-träff den 18 november i Stockholm kl 18.00

Detta är ett kanontillfälle för alla som utvecklar i .NET eller T-SQL och använder SQL Server i sina applikationer. Ni får lära er
från två riktiga experter vilka de vanligaste misstagen är som utvecklare gör och hur man undviker dem. Ni får
också en genomgång av Entity Framework i .NET 4.0, som har många riktigt trevliga nyheter för utvecklare. Presentatörer
är SQL Server MVP Peter Larsson och utvecklarevangelist Dag König.

 

Träffen kommer att hållas ute på Microsoft i Stockholm den 18 november kl 18.00. Obligatorisk anmälan och som vanligt är
antalet platser begränsat (förra träffen blev snabbt fullbokad) så det gäller att anmäla sig i tid!

 

Lättare förtäring och dryck kommer att tillhandahållas från kl 17.30.

 

Mer info och anmälan här.

 

8. TechEd 8 - 12 november i Berlin

Nu drar det ihop sig till årets TechEd i Berlin med många intressanta presentationer. Mer info och anmälan på TechEds
hemsida.

Om du planerar att besöka TechEd, så knyt gärna kontakt med andra svenskar som skall åka genom vårt forum.

 

9. PASS Summit 8 - 11 november i Seattle

PASS Summit är en av årets absolut höjdpunkter för SQL Server entusiaster och har som vanligt samlat många av världens
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främsta talare. Mer info och anmälan på PASS hemsida.

 

Om du planerar att besöka PASS Summit, så knyt gärna kontakt med andra svenskar som skall åka genom vårt forum.

 

10. Azure Summit 18-19 november i Stockholm

Boka in den 18-19 november då Microsoft arrangerar Azure Summit i Stockholm.

 

Under denna konferens kommer de olika delarna i Azure att gås igenom samt hur man i molnet:

         Kör sina applikationer

         Lagrar sin information

         Kommunicerar med tjänster

         Arkitektur för bra applikationer i molnet

         Best Practices

 

För Microsoft är molnet och sastningen på det, lika stort som den satsning som Microsoft gjorde när Internet växte fram. Vi alla
som var med då kan blicka tillbaka och se hur det förändrade våra applikationer radikalt. På samma sätt är det nu.

 

Mer information från Microsoft kommer inom kort. Reservera dessa dagar om ni är intresserade av molnet!

11. Sista chansen att komma med textförslag till våra T-shirts

Vi skall snart trycka våra T-shirts. Vad tycker du om våra förslag hittills? Gå in på vårt forum och tyck till eller kom med egna
förslag!

 

Några exempel:

 

         SQLug.se - "It depends"

         SQLug.se - no constraints!

         SQLug.se - ask your questions in structured language!

         SQLug.se - för oss som törs vara nördiga

 

Bästa förslag belönas med att få se sitt alster i tryck!

 

12. Toppresultat av SQL Server Fast Track team i Stockholm Triathlon

Ett STORT tack för fina insatser av alla som tävlat för SQL Server Fast Track Team i Stockholm Triathlon. Ni har visat upp
hur mångsidiga vi är och sprungit, simmat och cyklat som olympiska gudar/gudinnor!

Två riktigt imponerande SQLUG-insatser förtjänar att lyftas fram:
Malin Annebäck tog en 4:e plats, med en totaltid på 2:30:54, i Dam Olympisk Distans

http://www.sqlpass.org/summit/na2010/
http://www.sqlug.se/Forum/tabid/59/forumid/18/threadid/478/scope/posts/language/sv-SE/Default.aspx
http://www.sqlug.se/Forum/tabid/59/forumid/17/postid/481/scope/posts/language/sv-SE/Default.aspx


Sverker Norlander tog en 6:e plats, med en totaltid på 2:11:18, i Herr Olympisk Distans

 

Läs mer på vår nyhetssida

13. 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!

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 2004 och drivs
för närvarande av Johan Åhlén, Lars Utterström och Tibor Karaszi.
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