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Snart påsk och massor av cuper planeras och finslipas in i det
sista… Påsken innebär en av våra största cuphelger vilket
betyder att många kan ta ledigt när vi är på hugget och stöttar
med supporten! Vi kommer i det här numret med lite nytt om bla
vår nya hjälpcentral och också vår senaste lansering - Klubbsälj
Trevlig PÅSK och passa på att njuta i vårsolen...
Ulf & Dennis

I detta nummer:
Support under Påsk helgen
Massor av cuper spelas i påsken 2011...
Läs mer på sidan 2.

Nyhet! Vi gör förändringar i underhållsavtal/cupavgifter
Vi förenklar administrationen runt de årliga avtalen...
Läs mer på sidan 2.

Kommer i Cumap framöver!
Läs mer om förbättrad Hjälp och även logistikplanering i MyTeam
Läs mer på sidan 3-4.

Nyhet! Klubbsälj - ett nytt koncept...
Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort…
Läs mer på sidan 5-6.

Tips o Trix
Läs mer om tips och trix som kan förenkla för dig!
Läs mer på sidan 7-8.

Samarbetspartners
Ni har kanske uppfattat att vi samarbetar med...
Läs mer på sidan 8.

Statistik
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!
Läs mer på sidan 9.

För er som ännu inte investerat i
så slår vi än en gång ett slag för vårt tillägg till Cumap som innehåller
MyTeam, ViaMobil och Rullande skärmar. Framför allt har MyTeam mottagits med mycket positiv feedback och vi
bygger på den allt eftersom önskemålen trillar in! Är ni intresserade av
så kontakta oss nu för ett riktigt
bra vår-erbjudande…
(Ordinarie priser ser ni här:)

Full (MyTeam, Viamobil, rullande skärmar)
Har antingen Viamobil eller rullande skärmar idag
Har både Viamobil och rullande skärmar idag
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CuMap support - under Påsken 2011
Påsken närmar sig och det betyder MÅNGA cuper igång samtidigt…
Vår support kommer fortfarande att hålla högsta beredskap och det innebär att ni når oss via mail eller på
våra mobiltelefoner när så krävs. Vi önskar dock att ni tänker efter en gång extra för att kanske kunna lösa
problemet själv innan ni kontaktar oss. Behövs det ändå så gäller följande hantering.
•

Skicka felrapport från systemet (längst upp till vänster i CuMap-PC- Kontakta Cumap - felrapportering)

•

Skicka email till info@cumap.se

•

Ring / SMSa någon av oss: Dennis +46 (0)701-443332 - - Ulf +46 (0)706-931075

Vi gör förändringar i underhållsavtal/cupavgifter...
Efter en hel del synpunkter från er, kommer vi att göra en revidering av cupavgifter och underhållsavtal.
Varje år har ni fått två typer av fakturor - dels underhållsavtalsfakturan, dels en faktura på de cuper och
arrangemang som ni genomfört under året.
Ändringen medför att ni framgent endast kommer att få en faktura.
Vi kommer att skrota avgifterna för genomförda cuper och arrangemang.
För att kompensera kostnaderna för servrar och domäner, kommer vi att fr.o.m. 1 Juni att höja procentsatsen på underhållsavtalet från 20 till 24%.
För vissa kommer det att - totalt sett - bli minskade kostnader, för andra blir det något höjda avgifter.
Nedanstående tabell visar höjningen i SEK respektive DKK. Observera dock att ni sparar in upp till 600
SEK / 475 DKK om ni arrangerar många cuper eller arrangemang.

Nytt års-avtal
(SEK)

Ökning
(SEK)

Nytt års-avtal
(DKK)

Ökning
(DKK)

MINI

480

80

MINI

360

60

BAS

1056

176

BAS

816

136

MELLAN

1560

260

MELLAN

1176

196

STOR

2592

432

STOR

1944

324

XL

4128

688

XL

3000

500

Modell

Modell

CuMaP

Cup – och Matchplaneringssystem för Er idrottsförening

Kommer i CuMap framöver...
Ny hjälpdokumentation lanseras - Maj månad
Äntligen har vi fått tid att se över hjälpdokumentationen som vi har haft så dåligt samvete för.
Vissa delar av den befintliga dokumentationen är inte uppdaterad sedan 2006, och det florerar hjälpdokumentation lite överallt i CuMap.
Förutom uppdaterad hjälp-dokumentation, kommer det även att byggas in en Hjälp-central i CuMap.
Det är mycket dokumentation som ska skrivas och uppdateras, så ni får ha tålamod innan all dokumentation finns på plats. Som vanligt prioriterar vi alltid buggrättningar, viktiga önskemål m.m, så periodvis kan
det dröja innan det kommer ny dokumentation.
Hjälp-centralen kan nås på två olika sätt:
1.Via Hjälp-menyerna överst i Cumap:
2. Genom att klicka på
flertalet av program-

som finns i
modulerna.

Dessutom finns det en separat menypunkt ”Sista-minuten-ändringar” på fliken Egen cup.
Nedan visas ett exempel på hjälpavsnitt som är kopplat till ”Sista-minuten-ändringar”.
Man kan dessutom söka efter hjälp, genom att stansa in fritext, t.ex. ”lottning”, ”minska grupper”.
Man kan också öppna hjälpen i sin webläsare så att den blir ”frisläppt” från CuMap.
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Kommer i CuMap framöver...
MyTeam - med logistikhantering Prel Sommaren-2001
Vi fick ett bra tips från vår danske vän Michael Neergaard som vi nu kommer att spinna vidare
på:
Om man använder sig av MyTeam fullt ut med inkvartering, så har faktiskt CuMap samtliga parametrar för att beräkna hämtningstidpunkt på skolorna på morgonen och vartill de ska åka.
Om det exempelvis bor 12 lag på Bondeskolan och dag 1 är avverkad, så kan CuMap med hjälp
av denna information samt spelschemat i CuMap analysera och komma fram med följande förslag:
DAG 2: Lördag 14 augusti - Busslinjer från Bondeskolan.
- Avfärd Bondeskolan —> BroHallen 07:30
Klass P10-Umeå IK, Grupp A spelstart 08:15
Klass P12-AIK:1, Grupp C spelstart 08:30
Klass P12-IFK Tranås, Grupp C spelstart 08:30
Klass P10-Malmö FF, Grupp F spelstart 09:00
- Avfärd Bondeskolan —> Centrumstadion 07:45
Klass F10-Umeå IK, Grupp D spelstart 08:30
Klass F12-Mjällby IF, Grupp A spelstart 09:00
Klass F10-HIF, Grupp D spelstart 08:30
Ännu mer sofistikerat blir det när gruppspelet är avklarat och lagen är utplacerade i slutspel.
På samma sätt skulle systemet hämta in informationen för inledande slutspel på morgonen, dag
3.

Parametrarna som behövs i logistikmodulen skulle t.ex. vara:
•

Transporttid från Bondeskolan till hallarna. T.ex. 25 min.

•

Senaste ankomsttid till spelplats innan första matchstart. T.ex. 15 min

•

Maximal väntan för lag innan första matchstart: T.ex. 60 min

•

Minimalt samt Maximalt antal lag per buss: Tex 1 till 3 st.

Med hjälp av dessa parametrar kan då logistikmodulen avgöra:
- Antal bussar som behövs
- Starttidpunkt för bussarna
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Klubbsälj - ett helt nytt koncept...
www.klubbsalj.se

Nu lanserar vi en ny produkt - KlubbSälj - som hjälper klubbarna att administrera sina medlemmars
försäljning av t.ex. kakburkar, strumpor och lotter. Produkten är till 100% Internetbaserad och kan användas i en vanlig webläsare.
KlubbSälj är baserad på elektronisk hantering med ett online system på Internet med en avancerad
emailmotor. Utskick, påminnelser och betalningsinformation hanteras blixtsnabbt och enkelt i systemet. KlubbSälj kostar så litet som från 29:- per månad - inklusive moms.

Just nu har vi 25 % rabatt för CuMap-kunder på första årsabbonemanget!
Vid beställning av licens, ange kampanjkod CUMAPCLUB
Erbjudandet gäller t.o.m 2011-05-15

Besök vår hemsida http://www.klubbsalj.se för mer information och registrering
av demo
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Klubbsälj del 2...
Exempel på utseendet i KlubbSälj
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TiPS & TRiCKS
Stäng anmälningsformuläret!
Att stänga anmälningsdelen när
cupen är avslutad kan minska
problemen inför nästa års cup.
När man googlar ex påskcupen
får man alltid upp den träff
med flest besökare vilket i de
flesta fallen är fjolårs cupen. Är
då anmälningsdelen där öppen
finns risken att anmälningarna
hamnar på fel år!

Spara dina word-filer som .doc (2003 års standard)
I nyare versioner av Microsoft Office sparas
dokument i deras nyare fil-format som har ett
x på slutet (ex word - .docx) De som då inte har
de nyare versionerna kan inte öppna/läsa den
här typen av filer och därför kan det vara bra
att känna till att om man väljer ”spara som” går
det att välja det äldre formatet på filen. Se
bild! Den här informationen gäller flertalet av
de program som ingår i office-paketet.
Det finns också en konverterare att ladda ner
som gör att de med äldre versioner kan öppna
den nyare versionen. Klicka på bilden till höger
så kommer ni till Microsofts sida för filkonvertering!

Spara filer som PDF
Vi får ibland frågan om vi har något PDF-verktyg att rekommendera och det har vi så klart. Det finns en hel del bra
gratis-program och ett av de som vi upplever som enklast att jobba med är CutePDF. Det installerar sig som en
printer och sedan när du ska skriva ut ett dokument väljer du skrivare beroende på om du vill ha ut det på papper
eller i PDF. CutePDF finner du här: http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
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TiPS & TRiCKS
Rätta lagnamn INNAN ni gör lottningen!
Vi är alla lite perfektionister (tror vi) och ibland samtal om hur man byter ut lagnamnet efter lottningen ligger ute
på nätet. Det är i ärlighetens namn lite trixigare än man kan tro och därför slår vi ett slag för att man fixar till det
INNAN man publicerar lottningen på webben. Det är ganska enkelt att gå in i visa/registrera anmälda lag och dubbelklickar på det felaktiga laget/namnet och gör sin korrigering! Därefter kan man exportera anmälda lag och kontrollera att det ser OK ut! Den främsta anledningen är ju att i statistikdelen tar Cumap det här som två skilda lag (se
ex nedan) när det i själva verket är lag i samma förening...

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

Cup – och Matchplaneringssystem för Er idrottsförening

CuMaP

www.cumap.se

WebCuMap - statistik:
Nya record - statistik fram till Mars 2011:







2 miljonsgränsen sprängdes under 2010. 2 043 000 besökare på era cupsidor!
Nytt månadsrekord - December månad besökte 291 735 besökare cupsidorna.
Nytt dagsrekord: 39 600 besökare den 28 december—en ökning med 70%.
Otroliga 263 000 besökare på 12 dagar med start 26 december. Drygt 5 miljoner sidvisningar på dessa dagar.
1.790.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt nästan 6 miljoner besökare sedan starten.

Aktuella cuper!
Här visar vi några av de cuper
som kör WebCuMap inom kort.

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

Kävlinge HK - Påskacupen
http://www.cumap3.se/cuponweb/startpgm530.php?Cup=1836&Lang=

Spånga Handboll - Västerortscupen
http://www.cumap2.se/cuponweb/vasterortscupen_20112119.htm

HK Aranäs - Aranäs Open
http://www.cumap.org/cuponweb/aranas_open_20111905.htm

Fredrikshavn FI - Rödspätte cup
http://www.cumap.net/cuponweb/rdsptte_cup_20111919.htm

IK Kongahälla - Vårcupen
http://www.cumap2.se/cuponweb/varcupen_20112162.htm

Öckerö IF - Öbollen
http://www.cumap4.se/cuponweb/obollen_20112063.htm
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