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DET VAR ETT TAG SEN SENAST... 

Vi har inte gjort så mycket väsen av oss den senaste 'den och det beror 

inte på a0 vi tacklat av eller intagit pausläge. Givetvis har vi ha1 semester 

under sommaren men med bla Danmarks största och Sveriges tredje 

största fotbollscup igång samma helg och y0erligare e0 100-tal cuper 

igång under våren och sommaren så blir det inte mycket paus i Cumap-

lägret! 

Vi har nu också sa0 oss ner för a0 diskutera fram'd och vi har kommit 

fram 'll a0 cupsidorna behöver ly1as layout och funk'onsmässigt. Det 

kommer a0 ske under hösten. Vi släpper också appen fri för er a0 sälja 

egna sponsorer på. Läs mer om de0a på kommande sidor. 

Vi ly1er även fram @medlem som nu är helt klart a0 storlanseras och för 

det har vi anställt mer personal i Malmö. 

2013-08-20 

Nr 16 

NYHETSBREV 

Email: info@cumap.se 
   Dennis Pettersson  0701 - 44 33 32 

   Ulf Andersson         0706 - 93 10 75 

CuMapCuMapCuMapCuMap    
En produkt från 

Efkon AB 



När Cumap Webb lanserades för 6-7 år sen var vi långt fram I utvecklingen och inter-

ak'onen mellan PC och webb gav Cumap många fördelar. Främst behövde man inte 

vara webbdesigner eller grafiker för a0 kunna snygga 'll en cuphemsida och få den 

funk'onell med små medel. 

Nu har 'den sprungit ifa0 oss och vi konstaterar a0 våra cuphemsidor är I behov av en 

välbehövlig renovering och omarbetning.  Därför kommer vi under hösten a0 ta hjälp 

av webb-designers för a0 göra om/förbä0ra våra delar på webben. 

Som all'd är ni klubbar oerhört vik'ga och vi tar tacksamt emot 'ps på vad ni har be-

hov av. Vi har själva massor av idéer och 'llsammans tror vi oss kunna fly0a fram våra 

sidor 'll nya nivåer. Har ni e0 förslag på webb-funk'oner eller andra idéer maila oss på 

nywebb@cumap.se Vi förbehåller oss rä0en a0 välja bland önskemål och prioritera 

bland idéer. 

Övergången kommer a0 ske successivt vilket betyder a0 den nya layouten inte kommer 

a0 införas/konverteras på redan startade cupsidor.  

Målet är a
 några särskilt utvalda cuper kommer a
 köras med den nya layouten från 

årsski�et 2013/2014. E�er utvärdering släpper vi det fri
 #ll samtliga nya cuper. 

 

 Idéer som redan är med bland önskemål: 

• Tema-hantering  för snyggare och snabbare val av layout  

• Funk'onsförbä0ringar, t.ex. spara favoritlag, koppling 'll Google Maps samt bä0re 

navigeringsmöjligheter 

• Förbä0rad funk'on för inrapportering av resultat (domarmodul). Analys pågår 

också för a0 tekniskt på e0 enkelt sä0 hantera målrapportering under matchens 

gång. 

• Integrering för livesändning av matcher med videokamera 

 

“Cupsidorna har se� ganska lika ut i många år nu…” 

Nu tar vi hjälp av webb-designers för a0 förändra för fram'den... 

2 



Appen släpps fri - möjlighet a0 jobba in egna sponsorer 

När vi i Fol lanserade mobil lösningen för resultat  funderade vi länge på hur vi 

kunde få spridning på den sam'digt som alla kunde tjäna en krona på det.  

Lösningen blev två olika varianter - en reklamfinansierad och en “köp-loss” vari-

ant.  

Det har inte slagit helt rä0 ut och därför droppar vi nu den reklamfinansierade 

varianten helt och låter alla arrangörer köra den fria med möjlighet a0 lägga in 

egna sponsorer. 

Ni kommer framöver a0 kunna ak'vera appen redan då er cuphemsida ak'veras 

vilket bör ge er massor av 'd a0 “sälja” in möjligheten 'll egna sponsorer i appen.  

Vi tror a
 fler klubbar kan tjäna en extra slant på det viset och det vill vi givetvis 

gynna. 

Vår logga (se nedan) kommer dock a0 vara delak'g på något sä0 men det åter 

kommer vi 'll när vi har mer info vad det lider. 

Tanken är a0 de0a ska träda I kra1 under hösten. Troligen 'digare än lanseringen 

av ny layout på cupsidorna. Som en spin-off effekt kommer också appen vid års-

ski1et a0 få en ansiktsly1ning med ny design och fler funk'oner. 
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Vi höjer underhållsavtalet ! 

Vi gör nu en översyn av hela 

Cumap systemet och det innebär 

a0 vi också '0ar på ekonomin.  

 Satsningen på ny webblayout 

med fler funk'oner beräknas 

kosta c:a 150.000:- i engångskost-

nad. Frisläppning av appen medför 

e0 intäktsborJall på c:a 50.000:- 

per år. Inget I världen blir dessu-

tom billigare och tyvärr dras även 

vi med kostnader som konstant 

ökar.  

De0a sammantaget gör a0 vi 

tvingas höja underhållsavtalet från 

25% 'll 33% av inköpskostnaden 

på Cumap. 

I rena pengar innebär det exem-

pelvis a0 licensen för BAS år2 och 

framåt ökar från 1100:- 'll 1452:- 

och vi har förståelse för a0 det 

kan tyckas kämpigt.  

Jag hoppas de0a  kan balanseras 

mot en gra's app och e0 betydligt 

ap'tligare grafiskt gränssni0. 

 

Höjningen av underhållsavtalet 

kommer a0 gälla med start  from 

1 Januari 2014  
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Vi vill förändra men hur finansierar vi det ? 

Samarbetspartner - Here We go 

Är din förening eller något lag i planeringstagen för cup, resa, träningsläger eller roliga äventyr så kontakta 

vår samarbetspartner Here We Go. De skräddarsyr enligt era önskemål och har massor av trevligt a0 välja 

på 'll resonabla priser! 

  www.herewego.se  Telefon: 040-45 63 50  E-post: info@herewego.se  



Nu är vårt medlemssystem sedan e0 år lanserat och vi kan stolt be-

rä0a a0 det idag är 40 klubbar som valt a0 hoppa på vår nya produkt. 

Vårt cupsystem har med 'den via idéer och önskemål växt ut 'll vad 

det är idag och detsamma har hänt med @medlem. Vi har idag e0 

kra1fullt  medlemsverktyg som fortsä0er a0 utvecklas och vi kan nu 

också presentera lösningar för integra#on med bla ApN (kommunalt 

närvarosystem) och RFs Idro
online. Vi har också anställt personal 

som enbart kommer a0 arbeta med @medlem. Vill ni veta mer eller 

önskar kontakt: www.cmedlem.se - info@cmedlem.se  

 

• 100% webbaserat. Arbeta hemma eller på kansliet. 

• Flexibelt behörighetssystem. Man kan t.ex. delegera ansvar 'll lagledare 

a0 ansvara för sina grupper eller 'll sek'onsansvariga. 

• Närvaroregistrering  direkt via mobilen i samband med träning eller 

match. Fullständig LOK-stödshantering. 

• Skicka mail och fakturor 'll era medlemmar. Eller varför inte kalla spelar-

na 'll match via vår SMS-funk'on?  

• Medlemsdatabasen innehåller all nödvändig informa'on per medlem, 

även målsmansuppgi1er.    

• Kra1full och flexibel faktureringsmodul. OCR-modul för snabb inläsning  

och avstämning av inbetalningar. 
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CUMAP SUPPORT - SÅ HÄR JOBBAR VI PÅ KVÄLLAR OCH HELGER  

Ni når oss under helger och kvällar om det krävs av läget ni befinner er i. Vi har dock lagt ner massor av 

'd på manualer och hjälpguider och de finns all'd 'llgängliga. Därför ber vi er främst använda dem när 

det handlar om frågor i Cumap för a0 ni ska kunna jobba vidare. Behövs det ändå support : 

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

• Skicka email 'll info@cumap.se 

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



WebCuMap - sta's'k: 

Lite siffror fram #ll Juli 2013: 

� 580 turneringar eller arrangemang  har körts under 2012.  Prognos på 650-700 under 2013 

� Drygt 105.000 matcher samt 41.000 anmälda lag  under 2012. 

� Ny0 besöksrekord Juni 2013: 600.000 besökare.  

� 3.936.000 besökare besökte era cupsidor under 2012. Prognos på 4.5-5 miljoner 2013.  

� 4.700.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt drygt 15 miljoner besökare sedan starten. 


