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Sommaren närmar sig och semester är på G… Vi ger er i det här     
numret bla  en stor nyhet som vi kallar MyTeam. TREVLIG SOMMAR 

önskar vi Er - så hörs vi säkert så småningom! 

Årgång 4, nr 2, Juni 2010   

Cup-länk måste vara .htm 
 

Vi kör numera med sk. lastbalansering på våra cupsidor. Det innebär att vi sprider ut besökare på fler cup-länkar än 

bara just er ”hemmalänk”. Om ni ex tilldelas www.cumap4.se/cuponwebb… till er cup kan vi per automatik skapa 

upp en exakt kopia av er sajt till ex www.cumap3.se/cuponwebb… På så vis sprider vi ut besökarna till era cupsidor 

och tar bort risken för överbelastning av våra servrar. Det enda ni behöver tänka på är att ha rätt adress länkad 

från era föreningssidor till cumap-cupsidan. Det nya är att den cup-adressen måste sluta med .htm ex  

http://www.cumap4.se/cuponweb/vildbjerg_test1768.htm  mer om hur du hittar rätt länk på sidan 7. 

 

 

 

MyTeam / Cumap + 
Nu kommer en jätte nyhet! 

Läs mer på sidan 2 - 4 
 

Semestertider / support 

Även vi behöver semester... 

Läs mer på sidan 5. 
 

Bildhantering på webben - Googles PICASSA 
Tips på Googles bildalbum på webben 

Läs mer på sidan 5.  
 

Samarbetspartners 

Ni har kanske uppfattat att vi samarbetar med... 

Läs mer på sidan 5. 
 

Integrerad resultatsajt på webben  
Har ni redan en väl genomarbetad cuphemsida... 

Läs mer på sidan 6. 
 

Tips och Trick 

Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort… 

Läs mer på sidan 7. 
 

Länk till Cumaps VM-sajt 

Vi har skapat en integrerad VM-sajt... 

Läs mer på sidan 8. 
 
 

Statistik 
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!  

Läs mer på sidan 8. 
 

 

Ulf & Dennis 

I detta nummer: 
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MyTeam... 

Under Augusti månad kommer vi äntligen att lansera vår utökade anmälningsportal. Denna modul får 

namnet MyTeam och erbjuder bl.a. följande funktioner och finesser: 

För lagledarna som anmäler sig till Er turnering: 

� Lagledarna som anmäler sig till Er turnering, får separat inloggning till MyTeam-portalen. Då första 

anmälan sker på er cupsida, skickas förutom bekräftelsen, även inloggningskoder via email. 

� Lagledaren kan på MyTeam-portalen komplettera med fler lag, gästkort och spelarförteckningar i 

lugn och ro. 

� Lagledaren får information om fakturor och gjorda betalningar samt vilken förläggning de olika la-

gen har fått. 

 

För Er som cuparrangör: 

� Ni bestämmer hur länge lagledarna ska ha möjlighet att komplettera med lag, gästkort och spelar-

förteckning. 

� Design av anmälningsformulär med valbara landskoder. 

� Design av gästkortsalternativ med belopp och i valfri valuta. 

� Alla ändringar som lagledarna gör på MyTeam-portalen, blir automatiskt uppsamlat och presenterat 

till Er. 

� Fakturering av anmälningsavgifter och gästkort. Dessa skickas ut automatiskt via email och ’lagras’ 

också på lagledarnas MyTeam-portal där de också kan se betalningsstatusen. 

� Betalningshantering. 

� Uppföljning, t.ex. på förläggningar, antal gästkort  och ekonomisk uppföljning. Export till Excel. 

� All administration sker på webben via Webadmin. En stor fördel är att t.ex. en ekonomiansvarig inte 

är beroende av att ha CuMap-PC installerad på sin dator. 

� Import av anmälda lag och spelarförteckningar sker till CuMap-PC.  
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Exempel på MyTeam-portalen när lagledaren har loggat in: 

Faktura– och betalningsinfo 

Gästkortsalternativ med á pris och summering 

Övriga fria fält: 

Exempel på faktura: 
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I samband med att vi nu lanserar MyTeam, en av våra största nyheter på länge, kommer vi  

också att förändra en del i våra tilläggsprodukter. Vi har idag Viamobil och Rullande resultat-

skärmar som separata tilläggs produkter och det har gått att fritt välja om och när man ska satsa 

på att köpa in dem. Vad vi nu gör är att vi slår ihop våra tilläggsprodukter till en och kallar 

den                     . 

Vad innebär det då för er som redan är befintliga kunder? Jo att för att ta del av nya MyTeam 

kommer ni att behöva uppgradera till                      och det kommer att ske som vanligt via     

programmet. Preliminära priser i SEK för att uppgradera kan du läsa av tabellen nedan men det 

viktigaste att ta med sig är att man nu får alla tre tilläggsprodukterna i ett paket och att man själv 

sedan väljer vilka man vill använda. Använder ni er idag av ex Viamobil och vill nyttja nya My-

Team kommer ni automatiskt att få rullande skärmar i er licens också. På så sätt kommer vårt 

arbete med licenser / fakturering att underlättas avsevärt samt att alla föreningar får tillgång att 

använda de delar man vill till olika cuper.   

Hör gärna av er ifall något är oklart… 

Preliminärt pris i SEK Mini Bas Mellan Stor XL 

Full  (MyTeam, Viamobil, rullande skärmar) 1300 2100 3100 4200 Ingår 

Har antingen Viamobil eller rullande skärmar idag 800 1700 2400 3200 Ingår 

Har både Viamobil och rullande skärmar idag 500 1100 1700 2200 Ingår 

Exempel på uppföljning i Webbadmin: 
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PiCASA - Webbalbum på nätet 
Cumap erbjuder inget webbalbum eller möjlighet att lägga upp flera bilder från er cup på nätet. Det gör däremot 

Google nu gratis via sitt PICASA. För mer information: http://picasa.google.com/features.html  Utklipp från sajten: 
 

SAMARBETSPARTNERS 

Sveriges största arrangör av idrottsresor 

 

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. Fot-
boll.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 under-
hållande 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 inne-
hållet 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 

 

Träningsläger 
Vi arrangerar tränings 
läger för nästan alla  
sporter. 

 

Cupresor 
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 

 

 

 

Vi tror och hoppas att ni känner stort 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 mel-

lan 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. Vi ber om Er förståelse för att frågor ibland tar längre tid att 

få svar på eftersom de kommer efter rena support ärenden… Under sommarmånaderna finns vi tillgängliga via   

telefon dagtid och svarar i mån av möjlighet på kvällar. Tala in meddelande eller sänd mail: info@cumap.se så 

återkommer vi så snart vi kan. Något längre responstid kan dock förekomma under högsommaren. 

  

CuMap support - under sommaren 

Vackra webbalbum 
Med Picasa och Picasa webbalbum kan du på ett enkelt sätt   
ordna och redigera digitala foton och sedan skapa fotoalbum   
online som du kan dela med familj, vänner och resten av världen. 

Delning på ett enkelt sätt 
Publicera dina favoritbilder online med ett enda 
musklick. Skapa vackra fotoalbum online som du 
kan dela med familj och vänner eller skapa öppna 
album som hela världen kan se. 

Redigera tills fotona blir perfekta 
Du kan förbättra nästan vilket foto som helst med 
Picasas enkla verktyg för problem med röda ögon, 
färg och ljussättning. 

Tänk på! 

Cumap erbjuder   
ingen support / hjälp 

på PICASA... 
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Integrerad cumap till er befintliga cupsajt 

En nyhet som vi inte berättat så mycket om är vår integrerade lösning för föreningar med redan väl 
etablerade och genomarbetade hemsidor. Vi har slimmat en version av cumap som bara visar det 
väsentliga på ett något annorlunda sätt. Tanken är att då ni själv har en väl fungerande hemsida så 
kopplar vi samman anmälningsdelen, resultat, SMS och statistik och lägger över er hemsida.  
 
Du hittar möjlighet till integrerad hemsida under Egen cup, menypunkt Designa Layout - flik 4. 
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TiPS & TRiCKS 
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• Ny menypunkt för lösenord och cuplänkar 

Vi har märkt att ju fler cuper och användare 

föreningarna har desto jobbigare blir det att 

hålla rätt på alla lösenord och länkar. Vi har 

därför skapat en egen menypunkt i EGEN CUP-

fliken som förenklar för er att finna informa-

tionen framöver. Här hittar du också den nya 

htm-länken som är så viktig att använda. 

 

 

 

 

• Lagnamn/föreningsnamn 

Många av er har hört av sig till oss angående att anmälda lag slarvar med sina lagnamn. Det innebär att under 

anmälda lag på webben kan man ha flera olika föreningar ex: Hjo IF, Hjos IF, Hjos IF1… När väl lottningen är      

publicerad går det inte att ända lagnamnet MEN nu kan du ändra på klubbens namn. 

Gå in i egen cup-fliken och välj visa registrera anmälda lag. Dubbelklicka på laget som ska ändras så har du nu en 

ruta som heter klubbens namn. Spara och exportera ut på webben så ser menyn anmälda lag trevligare ut! 

 

• Design av egen webb... 

Vi släppte för en tid sedan en ny version av Cumap där ni själv i större utsträckning kan påverka utseendet av er 

cuphemsida. Det har lett till massor av fin layout och lite kreativare cupsidor. Vi vill ändå tipsa om att man inte ska 

använda för stora fonter eftersom dessa inte ryms i menyraderna. Du hittar möjlighet till egen design i CuMap-PC 

under Egen cup, menypunkt Designa Layout. 
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Lite siffror fram till Maj 2010: 

� Nytt månadsrekord i April månad med 199.319 besökare.  

� 1.498.000 besökare besökte era cupsidor under 2009 . 

� Prognosen för 2010 ligger på 2.000.000 besökare. 

� 1.250.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt 4.015.000 besökare sedan starten. 

 

WebCuMap - statistik: 
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  Cumaps VM-sajt 
 

  Vi har skapat en integrerad  

  VM-sajt som kommer att upp- 

  dateras med alla resultat. 
    (kanske inte på minuten men varje dag i varje fall) 

 

    Vill ni ha en enkel resultatsajt på er  

         hemsida så finns länken här: 
 

http://www.cumap4.se/cuponweb/vm1682.htm 

 
 
 

Aktuella cuper! 
Här visar vi några av de cuper/arr  

som kör WebCuMap inom kort. 

 

Ängelholms FF - Fotbollskola 
http://www.cumap3.se/cuponweb/kraftaktorernas_fotbollsskola_20101723.php 

 
 

Brommapojkarnas - BP Stadium Cup 
http://www.cumap.net/cuponweb/startpgm530.php?Cup=1645&Lang= 

 
 

Skiljebo SK - Aroscupen 
http://www.cumap4.se/cuponweb/aroscupen1399.htm  

 
 

Kullavägens BK - KBK-cupen   
www.kbkcupen.com 

 
 

Halmstads BK - Laxacupen 
www.laxacupen.se 

 
 

Särökometerna HK - Särö cupen 
http://www.cumap.net/cuponweb/startpgm530.php?Cup=1500&Lang= 

http://www.cumap.se/cumap/main_ref.htm 

Här hittar du alla CuMap - klubbar... 


