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Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet! Eller kanske
inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det
knappt går att hålla räkningen på alla! VI är laddade till tänderna och
kommer så klart att hålla ett öga på er. / Ulf & Dennis

I detta nummer:
Vi byter programmeringsspråk...
Massor av jobb till ingen synbar vinning! Vi förklarar varför.
Läs mer på sidan 2

JULQUISS!
Tävla om fritt uppdateringsavtal 2010 !!!
Läs mer på sidan 2.

Danmarks största handbollsturnering.
Läs vad Per Larsen, Rödspätte Cup, anser om cumap
Läs mer på sidan 3.

Tips och Trick
Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort...
Läs mer på sidan 4.

Samarbetspartners
Ni har kanske uppfattat att vi samarbetar med...
Läs mer på sidan 4.

Statistik
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!
Läs mer på sidan 5.

CuMap support - under julhelgenrna
Vi tror och hoppas att ni känner förtroende för vår support och att vi i alla lägen försöker hjälpa er på bästa sätt. Vi
har nu så många klubbar att jobba med att det i mellan åt blir tvunget för oss att vara lite mer selektiva mellan vad
som gäller support och vad som gäller service. Så klart gäller det här i främsta hand kvällar och helger men ni ska
aldrig vara rädda för att höra av er med era frågor. Allt vi ber om är förståelse för att frågor ibland tar längre tid att
få svar på eftersom de kommer efter rena support ärenden… Under julhelgerna gäller att vi finns tillgängliga via
telefon eller mail dagtid och svarar i mån av möjlighet på kvällar. Tala in meddelande eller sänd mail till
info@cumap.se så återkommer vi innan 10.00 nästkommande morgon (eller tidigare).
CuMaP
En produkt från

Efkon AB

Email: info@cumap.se
Dennis Pettersson 0701 - 44 33 32
Ulf Andersson
0706 - 93 10 75

CuMaP

Cup – och Matchplaneringssystem för Er idrottsförening
www.cumap.se

Vi byter programspråk...
Vårt programmeringsspråk vi använder på webben, har blivit ålderdomligt och vi har startat arbetet med
att översätta programkoderna till det nya programspråket. För teknikintresserade så är det gamla
(nuvarande) språket ASP, som är en Microsoft-produkt. Det nya språket heter PHP och är en s.k opensource programvara.
Bytet är en tung process och vi räknar med att det kommer att ta mellan 3-4 månader innan all kod är
översatt — och genomtestat.
Varför genomför vi nu bytet? Jo, ett av skälen är att Microsoft inte har kvar någon support på ASP mer.
Ett andra skäl, och ett tungt vägande skäl, är att vår ISP (webhotell) kommer att stänga av ASP-tjänsten
helt under 2010. Ett tredje skäl är att PHP är ett nytt, mycket funktionellt programspråk som används mer
och mer på websajter och kommer att supporteras under en lång framtid. Våra preliminära tester visar
också att prestandan blir betydligt snabbare med PHP än med traditionell ASP.
Sist, men inte minst, så påverkar detta dessvärre tidigare utannonserade funktionsändringar i CuMap.
Jag tänker närmast på ’Ny anmälningsportal med möjlighet till betalning’ och ’Målskyttar och halvtidsresultat per match’. Dessa blir uppskjutna och inte förrän vi är klara med all översättning till PHP vågar vi
oss på att lova en ny tidsplan.
Översättningen till PHP inklusive tester beräknas vara genomförd i början av mars-2010.
När det gäller buggrättningar i CuMap och högprioriterade önskemål, så bearbetas dessa av successivt
under denna process. Programändringar som görs på PC-klienten, berörs inte alls av översättningsarbetet vi genomför på webben.
Med detta vill jag ha sagt, att inte allt fokus ligger på översättningen. Däremot kommer det under en period att bli lite mer sparsamt med nya uppdateringar.

Julquiss...
Vi tänkte ha lite kul och samtidigt erbjuda alla er föreningar en chans att vinna fritt underhållsavtal under
2010. Vad vi gjort är att vi skapat upp ett arrangemang i cumap och designat det som ett frågeformulär.
Svara på frågorna och sänd in dem SENAST den 13 januari. Var noga med kontaktuppgifterna...
1:a pris

Gratis underhållsavtal för 2010 för din förening + CuMap T-shirt.

2-3 pris

Cumap T-shirt (fyll i storlek på formuläret)

Regler: Ett tävlingsbidrag per förening. Det som inkommit först räknas.

TÄVLA HÄR:
http://www.cumap4.se/cuponweb/pgm/registerteam_arr.asp?Cup=1537&Lang_Current=SVE
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Per Larsen från Danmarks största Int. handbollscup berättar...
Rødspætte Cup 2009

Vi havde brugt et gammelt, men godt cupprogram gennem næsten 20 år til at styrer vores Rødspætte
Cup. Vi har gennem årene fået et stadig større voksende behov for at kunne styre Danmarks Største Internationale Håndboldturnering og begyndte at søge via Internettet, her kom vi så i kontakt med folkene
bag CuMap.
Vi var meget usikker på om vi skulle smide det gamle system ud som vi kendte som vores egen buskelomme og springe på CuMap - men et møde i København hvor Ulf og Dennis var tilstede gjorde helt klart
det udslagsgivende vendepunkt i vores bekymringer - her blev vi for alvor overbevist om den seriøsitet der lå bag dette fantastiske program.
Vi fik demonstreret alle menupunkter og muligheder i CuMap - vores kritiske synspunkter blev modtaget på en fantastisk positiv måde.
Under hele forløbet, fra vi købte CuMap og til vores første turnering fik vi support på alle tidspunkter hvor
vi havde behov for det - ja, næsten 24 timer i døgnet.
Vi havde nogle ønsker som ikke var til rådighed i CuMap - men der blev lynhurtigt rettet i programmet så
mange af vores ønskemål blev tilgængelig.
CuMap er også meget tidsbesparende i forhold til vores tidligere program - dette er ikke helt uvæsentligt,
da vores turnering kører på frivillig basis, som langt det fleste andre klubber.
Efter Rødspætte Cup 2009 må vi bare konstatere at CuMap er kommet for at blive og med de nyhedsbreve der kommer er man ikke et sekund i tvivl og at det bliver endnu bedre og der udvikles
konstant for at få et så optimalt et program som muligt.
Vi kan kun anbefale CuMap på det varmeste til alle foreninger som går med tanker om at få styr på deres
turnering.
Vi glæde Os allerede til Rødspætte Cup 2010 - og ser med glæde frem til blandt andet SMS portalen og
de nye funktioner i økonomidelen.
Med Sportslig Hilsen
Per Larsen
F/ Rødspætte Cup

CuMaP
En produkt från

Efkon AB

Email: info@cumap.se
Dennis Pettersson 0701 - 44 33 32
Ulf Andersson
0706 - 93 10 75

Cup – och Matchplaneringssystem för Er idrottsförening

CuMaP

www.cumap.se

Tips och tricks
•

SMS ska ej användas om man inte har möjlighet att skicka ut resultaten åtminstone
var annan timme. Anledningen är att de som prenumererar antagligen vill ha resultaten i anslutning till match och inte i en klump sent på kvällen.

•

Checka av vår hemsida, där fyller vi på kontinuerligt med nya dokument o tips.

•

Starta i tid med planering av cupen och tidsberäkningen. Vi har full förståelse för att
många av er arbetar med Cumap på kvällar och helger men vi har tidigare försökt
meddela skillnaden mellan support och hjälp är en balans som är svår att hantera.
Att ge Er full hjälp på helger och kvällar är därför ibland svårt. I synnerhet om det
handlar om just hjälp när ni kör fast!

•

Om ni skapat en turnering som ni inte använder, är det viktigt att ni går in i webbadmin och inaktiverar dessa cuper. En del föreningar drar igång flera cuper som sedan aldrig blir ”den skarpa” och ställs de inte som passiva faktureras de per automatik som aktiva cuper under året med en liten kostnad som påföljd. Senast 31 december bör ni ha sett över era ’testturneringar’ under året, annars finns det en risk att ni
blir fakturerade.

SAMARBETSPARTNERS
Sveriges största arrangör av idrottsresor

Träningsläger

Cupresor

Vi arrangerar tränings
läger för nästan alla
sporter.

Vi har cuper för många
idrotter över hela Europa
- mest fotbollscuper.

Se FC Barcelona på Camp Nou!
Se våra svårslagna erbjudande för FCB-Racing och FCB-Valencia!

www.olka.se

Fotboll.se är en samlingsplats för fotbollsnyheter
från de största fotbollssajterna i Sverige.
Här kan man få en snabb överblick över vad de
största fotbollssajterna rapporterar om. Fotboll.se har dessutom en egen redaktion som
skriver nyheter och artiklar om allt som rör
svensk och internationell fotboll.
Fotboll.se vill verka som ett enkelt alternativ för
informationsinsamling men också som en underhållande mötesplats där det finns möjlighet att
titta på fotbollsvideos, kommentera nyheter,
skriva egna artiklar eller bara skriva en rad i de
olika lagens forum. Var med och påverka innehållet du också
Ifall du har några tips och ideer på hur fotboll.se
kan bli ännu bättre är ni välkomna att kontakta
fotboll.se på kontakt@fotboll.se www.fotboll.se
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WebCuMap - statistik:
Lite siffror fram till November 2009:







Drygt 260 turneringar eller arrangemang har körts under 2009.
Drygt 39.000 matcher under 2009.
Drygt 18.000 anmälda lag under 2009.
1.316.000 besökare besökte era cupsidor under 2009 fram t.o.m november.
950.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt 2.970.000 besökare sedan starten.

Antalet besökare med start Januari 2007 till och med November 2009.
Klickningar på olika resultatsidor är inte medräknat i statistiken, utan endast renodlade besökare.

Aktuella cuper!
Här visar vi några av de
cuper som kör WebCuMap inom kort.
Hallbybollen 2009
http://www.hallbybollen.se

Norden cup

Här hittar du alla CuMap - klubbar...
http://www.cumap.se/cumap/main_ref.htm

ViaMobil

http://www.cumap.net/cuponweb/norden_cup_20091029.asp

Nissan Cup 2010 (Ny förening/cup)
http://www.cumap2.se/cuponweb/nissan_cup1541.asp

AB Julecup 2009

(DK)

http://www.cumap.dk/cuponweb/ab_julecup_20091403.asp

Danske bank julecup 2009
http://www.cumap.dk/cuponweb/julecup_20091292.asp

Du glömmer väl inte att föreningen kan
tjäna några kronor samtidigt som cupen
tillhandahåller en häftig tjänst för
besökare (och icke besökare)
Ring gärna så berättar vi mer!!!

Lilla Skånecupen 2010
http://www.cumap.org/cuponweb/lilla_skanecupen1474.asp
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