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1. Vad är CuMap LOGISTIK?
CuMap LOGISTIK ingår gratis till föreningar som köpt licens för CuMap+.
Logistikmodulen utgör en utökning av funktionaliteten kring CuMap MYTEAM.

Med CuMap LOGISTIK får ni avsevärt bättre hantering av boende, måltider samt transporter mellan
förläggningar och era arenor.
Funktionen för boende (förläggning) har funnits ett tag i MyTeam. Denna har nu fått en rejäl
ansiktslyftning. Om ni tidigare använt förläggningsfunktionen, kan det vara värt att granska de nya
funktionerna i denna modul.
CuMap LOGISTIK är indelad i tre olika funktioner. Dessa kan användas tillsammans eller fritt enligt ert eget
val.
Boende
• På cupsidan: Publicera bilder, länkar samt information om era olika boendealternativ. Bra sätt att ge
valmöjlighet för övernattande lag. Koppla information till eget menyval på cupsidan.
•

Ledaringloggning MyTeam: Ledare kan önska boende direkt från tillgängliga boendealternativ.
Behörighet för denna valmöjlighet kan ni ställa in. Dessutom kan ankomsttid, antal personer samt
övrig information anges av lagledarna.

•

Inställningar: Upp till 50 rum eller salar kan kopplas till en förläggning (tidigare var maxgränsen 30).

•

Uppföljning: Dels kan du få rapporter för önskade förläggningar (som du sedan bekräftar) eller
rapporter för bokade förläggningar. Kontroll av dubbelbokningar samt överbokningar.

Måltider
• Ledaringloggning MyTeam: Ledare kan ange allergier samt krav på specialkost (t.ex. ej griskött). Om
gästkorten är kopplade till måltider, kan även antalet på gästkorten utgöra underlag för antalet
måltider (frukost, lunch, middag).
•

Inställningar: Du kan per turneringsdatum ange villkor för frukost, lunch och middag. Villkor per
måltid kan t.ex. vara koppling till gästkort.

•

Uppföljning: Du kan få rapporter per förläggning över antalet portioner av frukost, lunch och middag.
Per turneringsdatum samt totalt. Dessutom antalet personer med allergier och behov av specialmat.

Logistik
• Uppföljning: Du kan snabbt få en överblick över antalet lag och antalet personer som behöver
förflyttas sig från boende X till arenan Y vid ett visst givet tillfälle. Eftersom Logistikmodulen
kontrollerar mot spelade matcher, kan den även göra en kalkyl av behovet efter slutfört gruppspel
(lagen t.ex. överflyttade till slutspel eller spelat färdigt) .
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2. Gemensamt för CuMap LOGISTIK
I detta kapitel redovisas för de inställningar och funktioner som är gemensamma för delfunktionerna Boende,
Måltider samt Logistik.
Efter inloggning till WebAdmin > MyTeam är det nedanstående två menyer som är av huvudintresse
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3. Boende och måltider
3.1. Inställningar
Välj första menypunkten "Generella inställningar".
Genom att kryssmarkera nedanstående alternativ, kommer även detta alternativ att bli aktiverat i menyn för
ledarinloggning MyTeam.

Ledarinloggning MyTeam:

Du kan även stänga valmöjligheten i ledarinloggningen längre fram i tiden:
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Du kan välja mellan tre behörighetsnivåer för önskemål av boende:
1. Endast som fritext - ledaren kan endast skriva ett önskemål
2. Val av förläggning - ledaren kan välja förläggning från en lista (om den inte är stängd)
3. Val av förläggning och rum - ledaren kan välja förläggning samt rum från en lista (om den inte är
stängd eller redan vald)

Ledtexter för boende (önskemål samt ankomsttid) kan anges i fem olika språk.
Ledtexter för måltider (allergier samt specialkost) kan anges i fem olika språk.

Allergier och specialkost ska alltid specificeras per person. Detta kräver således att funktionen
för spelarlista är aktiverad. Är den inte aktiverad, kommer inte ledarna att få möjlighet att ange
denna information.

3.2. Design av boende och måltider
Välj menypunkten "Logistik, boende och måltider". Klicka på fliken "Design förläggningar".
Du kan klicka på knappen nedan för att skapa en ny förläggning - eller klicka på en befintlig i listan under.
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Kapacitet på förläggningen
På första fliken fyller du i följande obligatoriska fält:
- namn på förläggningen
- rumsnummer och max antal personer på rum.

För extern aktör (t.ex. vandrarhem eller hotell) gäller speciellt hanteringssätt. Detta beskrivs ovan i den
bruna texten på bilden.
Om du stänger förläggningen för val i MyTeam, så visas detta på nedanstående sätt för ledarinloggningen i
MyTeam:
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Koppla bilder och info till cupsida
På andra fliken kan du ladda upp bilder samt länka till eventuell extern hemsida (t.ex. till vandrarhem).
Observera att sorteringsordning har en viktig funktion vid publicering av förläggningarna till er cupsida.
• Sorteringsordning 0 ==> Denna förläggning visas inte på cupsidan
• Sorteringsordning 1 till 99 ==> Förläggningen visas på cupsidan. Publicerad i angiven
sorteringsordning.

En beskrivande text kan anges för maximalt 8 språk.

Även om ni väljer att inte publicera informationen på er hemsida, så kan den vara av intresse för
ledarna som loggar in på MyTeam. De får nämligen en klickbar länk för att ta del av informationen
kring boendet.
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Är du sugen på alternativet med att visa förläggningar på er cupsida?
Se kapitel 5 - "Visa era förläggningar på cupsidan".
Där redovisas steg-för-steg hur du går tillväga.

Koppla måltider
På tredje fliken kan du sätta upp villkoren för måltider.
Varje rad motsvarar ett turneringsdatum. På raden återfinns sedan kolumner för frukost, lunch och middag.

Varje måltid kan väljas för tre olika alternativ.
Vid val av manuellt, måste ni själva manuellt knappa in antalet i uppföljningen (se senare kapitel).
Vid val av gästkort, hämtas automatiskt det antal som ledarna registrerat via ledarinloggningen till MyTeam.
Observera att för alternativet via gästkort, kan mer än ett val väljas (genom Ctrl+Klick).
Enligt exemplet nedan har vi valt två lunchalternativ från gästkorten.

Du kan använda kopieringsfunktion för att hämta liknande inställningar från en annan förläggning.
Det är onödigt att knappa in samma uppgifter gång på gång.
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3.3. Lag för utplacering på boende
Välj menypunkten "Logistik, boende och måltider". Klicka på fliken "Lag för utplacering".
Här redovisas samtliga lag som ännu ej blivit utplacerade på ett boende. Tillsammans med ankomsttider
samt andra önskemål i fritext. "Ant pers." kommer från ledarens uppgifter via ledarinloggningen.
Observera det inringade antalet (2). Den indikerar antalet lag som gjort ett aktivt önskemål om boende via
sin ledarinloggning på MyTeam.

Du kan placera ut laget genom att bläddra i förläggningslistan. Observera att gråmarkerade salar redan är
upptagna av ett annat lag. Rödmarkerade salar indikerar att "max antal" för denna salen är mindre än
"Antalet angivna personer".
Enligt bilden nedan har sal A101 samt A104 ett "max antal" som är mindre än 25.

Klicka på Spara knappen för att lagra dina ändringar.

Vid Spara återställs även flaggan enligt " det inringade antalet (2)" - se ovan.
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3.4. Uppföljning av boende och måltider
Välj menypunkten "Logistik, boende och måltider". Klicka på fliken "Boende och måltider".
Nu visas en översikt på definitivt bokade rum per förläggning.
Samt antalet måltider.

Uppföljningen gör en kontroll om det finns några dubbelbokningar. Om man håller muspekaren över
varningsikonen, visas detaljinformation kring dubbelbokningen.

På samma sätt görs en kontroll av överbokning (max antal personer per rum överskrids). Muspekaren visar
detalinformation.
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När du klickar på en förläggning, får du detaljinformation:
Här redovisar fördelningen per rum. Dessutom visas samma typ av varningsikoner för dubbelbokningar och
överbeläggning.

Dessutom redovisas antalet måltider tillsammans med eventuell specialmat samt allergier.
Observera att vitt inmatningsfält indikerar att det är ett manuellt antal som ska registreras.
Ett gult inmatningsfält + ett blått antal till höger, indikerar att antalet kommer från gästkort. Normalt ska
antalet i det gula inmatningsfältet vara noll, men man kan justera med +/- värde.
Enligt figuren nedan fungerar det således:
Lag 1:
•
•
•
•

3 personer har behov av specialmat
3 personer har allergier
2015-03-20: Ingen frukost, 17 lunch (via gästkort) samt 18 till middag (17+1)
2015-03-21: 17 till frukost, 17 lunch (via gästkort), ingen middag

Lag 2:
• Ej fyllt i några uppgifter än
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Glöm inte att klicka på Spara knappen när du gjort korrigeringar.

Uppföljningen kan exporteras till Excel. Då får du även med summering av antalet måltider per
datum samt per måltidstyp (frukost, lunch, middag). Denna lista inklusive information om allergier
och specialmat är perfekt för måltidsansvarig på förläggningen.

PDF dokument är klickbara för utskrift av personförteckning per rum. Perfekt för
förläggningsansvarig på förläggningen.
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4. Logistik
4.1. Krav och förberedelser
Logistikmodulen ställer krav på att all information ligger "på rätt plats". Och - kanske viktigast - att man
startar med förberedelserna direkt innan första anmälan trillar in.
Om man förbereder för nedanstående så kommer logistikmodulen att fungera på ett utmärkt sätt:
1. Anmälningar till cupen måste ske via MyTeam
Detta är en grundförutsättning. Trillar anmälningar in på annat sätt, kan Logistikmodulen ej användas.

2. Förläggningsfunktionen måste användas fullt ut.
Detta innebär att övernattande lag måste kopplas till ett boende.

3. All laghantering sker i WebAdmin - inte i CuMap-PC.
Borttag, tillägg samt ändring av lagnamnen måste ske i Webadmin - inte i Cumap-PC. Ändringarna gjorda i
Webadmin kan sedan synkas genom att importera ändringar in i CuMap-PC.
Den minsta ändring av lagnamn i CuMap-PC, kan medföra att logistikmodulen tappar
kopplingen till detta lag.

4. Arenabegrepp måste användas i CuMap-PC.
Samtliga planer måste samlas på ett eller flera Arenabegrepp. Detta gör man i CuMap-PC menypunkten
"kontrollera hänvisning till planer...". Exempelvis plan 1,2,3 tillhör Skogsåsens IP, plan 4,5 tillhör Mastens IP.
Plan 6 tillhör Lilla IP.
Figuren på nästa sida visar ett exempel på detta förhållande.

5. Matcherna ifrån CuMap-PC är publicerade på webben.
Utan matcherna kan inte verktyget fungera.

© Efkon AB 2015

2015.06.01

Sid 14

Nedan exempel visar körning av logistikmodulen för "dag 2".
• Avgångstid från förläggningarna klockan 07.00.
• Senaste speltid på arenorna klockan 09.00
• 10 lag från A-skolan ska spela. 4 lag har "nästa match" på arenan Skogsåsens IP, 5 lag på Mastens
IP och 1 lag på Lilla IP.
• 12 lag från B-skolan ska spela. 6 lag har "nästa match" på arenan Skogsåsens IP, 5 lag på Mastens
IP och 1 lag på Lilla IP.
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4.2. Kontroll funktion
Välj menypunkten "Logistik, boende och måltider". Klicka på första fliken "Kontroll och info".
Här körs en statuskontroll av alla "ingredienser" som behövs till Logistik funktionen.
Eventuella varningar eller fel indikeras på skärmen.
Allvarliga fel indikeras med varningssymbol.

Denna funktion kan köras löpande under anmälningsfasen för att kontrollera att allting är OK ut.
Funktionen är även bra som kontrollfunktion ur boendesynvinkel.
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4.3. Körning Logistik
Välj menypunkten "Logistik, boende och måltider". Klicka på andra fliken "Logistik".

Samtliga förläggningar samt arenor visas i boxarna. Du kan fritt kombinera urvalet genom att välja en eller
fler val från boxarna med Ctrl+Click.
Enligt exempel nedan vill vi få fram alla lag på A-Skolan som ska transporteras till Main Arena.

Datum, avgångstid samt första speltid på arenan ska anges.
Nedan visas ett exempel på logistikschema för ovan kriterier. Två lag ska spela på Main Arena. En har
matchstart klockan 8.30, den andra klockan 09.00
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En del varningsymboler kan visas i schemat. Enligt exemplet nedan är det tveksamt om det verkligen är 17
personer ifrån detta laget som ska transporteras. Deltagarlistan visar bara 4 st.

Du kan också välja att gruppera listan. Då får du en summering per förläggning.
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5. Visa era förläggningar på cupsidan
Detta kapitel bygger vidare på information från kapitel 3.2. - Design av boende och måltider.
I detta kapitel ska vi steg-för-steg visa hur du publicerar era förläggningsalternativ på er cupsida.

1. Logga in på Webadmin
2. Välj menypunkten "Admin av menyer".
3. Välj en befintlig meny eller skapa en ny.
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4. Välj alternativet "Förläggning". Om detta alternativ inte visas, kan det bero på någon av två orsaker:
- Inga förläggningar finns upplagda.
- Förläggningar finns - men samtliga har Sorteringsordning=0 (se kapitel 3.2) eller är ej aktiva.

5. Spara menyn.
6. Gå nu ut på cupsidan. Nu ska samtliga förläggningar med Sorteringsordning 1 till 99 blivit en separat
undermeny.
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Exempel på presentation av förläggningen:
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