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Denna funktion är en av tre delfunktioner som ingår i tilläggsprodukten CuMap+.
Som ett alternativ till Rullande skärmar på PC (som körs i ett lokalt nätverk), så kan man ställa in så att man
t.ex. har tre Internet-kopplade PC som enligt valda tidsintervall visar valda grupp– och slutspel på skärmen.
Se separat dokumentation för Rullande skärmar på PC om ni vill köra i lokalt nätverk.
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1. Rullande resultatskärmar via webläsare
Med CuMap+ ingår rullande resultatskärmar via webläsare.
Genom att definiera ett antal körningsscheman och koppla en eller flera PC mot webben, så får man ett
väldigt effektivt verktyg för att presentera resultaten så fort matchen blivit färdigspelad.

1.1. Skapa körningsscheman
Det finns två begrepp som det är viktigt att känna till, innan vi går vidare.
•

Körningsscheman – innehåller vad som ska visas på resultatskärmarna, i vilken ordning
och hur länge.

•

PC Plats – är en unik identifiering av körningsschema till en viss given PC. Om ni t.ex.
har två separata PC kopplade mot webben, så kan man dela upp visningen med olika
körningsschema per PC.

Gå över till Admin av WebCuMap och logga in.
Klicka på menyvalet WebCumap Rullande resultatskärmar.
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Namn på PC plats
Börja med att ange ett namn för PC-placering och klicka på ’Skapa’, se exempel nedan.

Därefter kan upp till 50 körningsscheman läggas in till denna PC-placering.
Överst visas viktig information kring klasserna som ingår i turneringen. Enligt exemplet nedan
finns det i klass B12 4 grupper. Dessutom finns det både kvalifikations- och placeringsmatcher
samt ett A-slutspel. Denna information kan vara en bra vägledare när du ska specificera
körschemat nedanför.

Virtuella fönster
Man kan köra upp till 4 samtidiga körningsschema på samma fysiska skärm. Skärmen blir
indelad i ’tårtbitar’, s.k. virtuella fönster.
Fönsterna delas in enligt följande:
Två fönster:

Tre fönster:

Fyra fönster:
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Typ av körningsschema
Nedan visas de typer av körningsschema som kan väljas:

För Grupp, Placmatch, Kvalmatch samt slutspel ska även klass anges.
För Grupp ska dessutom intervall på grupperna anges.
För Plan ska plan anges.
För Plan och Samtliga matcher ska även antal för Senast spelade matcher samt
Kommande ospelade matcher anges. Enligt exemplet nedan ska de 5 senaste matcherna
samt maximalt 10 ospelade matcher visas i körningsschemat.

Aktiva eller inaktiva körningsschema
Du kan sätta ett körningsschema som inaktivt på två olika sätt:
1. Genom att ta bort kryssmarkeringen vid ’Aktiv’.
2. Genom att specificera ett specifikt datum då körningsschemat ska vara aktivt – se
exempel nedan.
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Exempel på körningsschema
Fönster 1:
Först visas grupp 1 till 2 för B12 i 30 sekunder var. Därefter A-slutspel i 15 sek, följt av
Plac.matcher.
Fönster 2:
Matcher på Plan A visas 20 sekunder, följt av matcher på Plan B.
Fönster 3:
Här visas endast Senaste matcher som uppdateras var 30:e sekund.
Fönster 4:
Samtliga Grupper för B13 rullar var 20 sekund.

Klicka på KLAR-knappen (finns längst ned) för att uppdatera dina ändringar.
För att återgå till föregående formulär, klicka på Avbryt.

Efter återgång, visas ditt körningsschema på skärmen.
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1.2. Starta WebCumap rullande resultatskärmar
För att testa resultatet, ska du klicka på länken som visas nederst på skärmen. Dessutom
behöver du ange pin-koden som genererats fram.
Tips: Lägg in länken under favoriter på de PC som ska användas i förväg, så slipper du detta
stressande moment under cupdagarna.
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Stansa in PIN-koden.
Du kan välja antalet virtuella fönster. Om du t.ex. väljer 4 st och du saknar körningsschema
för fönster 3 och 4, kommer du att bli informerad om detta efter inloggning.
Vissa av fönsterna kan prepareras med sponsor banners. Kryssmarkera de fönster som du
vill att sponsorloggorna ska presenteras. Tänk dock på att om du använder sponsor banners,
kommer skärmens utrymme att begränsas för visning av resultatrader. Sponsor banners visas
naturligtvis bara om du laddat upp och aktiverat denna funktion i WebCuMap.
Välj Autoscroll effekt ja eller nej. Om du kör många virtuella fönster kan denna effekt
medföra att processorn får jobba på.
Klicka på Logga in för att starta de rullande skärmarna.
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Nedan visas ett exempel på hur det ser ut på webläsaren:
Här har vi valt fyra virtuella fönster och att sponsorloggor ska visas i första fönstret.

Här ett exempel med 2 virtuella fönster:
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