
Cumap LIVE - lanserat! 
 Import av serier - förbättring 

 Mobilappen gratis för alla... 

                   - nya funktioner 

 SUPPORT - nyhet på vår hemsida 

 Smått och gott, tips och trix 
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DET VAR ETT TAG SEDAN... DEL 2 

Det är ca 10 månader sedan som vi senast släppte ett nyhetsbrev 

och det kan tyckas vara väldigt lång tid. Vi har inte legat på latsidan 

utan arbetat på i det tysta.  

Cumap LIVE är lanserat och det betyder att ni kan sitta vid planen 

och registrera händelser i matchen direkt när de händer. Mål, var-

ningar utvisningar, assist till mål osv kan alltså rapporteras in i mat-

cher och detta går sedan att följa på hemsidan. LIVE sändning av 

matcher via telefon/kamera tror vi också kommer att bli en fräck 

funktion… Mer om det på nästa sida.  

Funktionen i Sverige med import av seriematcher från förbund 

byggdes som en första del i cumap för snart 10 år sedan och har 

emellanåt dragits med en del importbekymmer. Vi har nu byggt om 

den funktionen och kan då också passa på att informera om att 

handbollens seriematcher återigen går att importera in i Cumaps 

matchplaneringsdel.  

Vi slår också ett slag både för vår mobil-APP som nu är helt gratis 

för alla att använda samt vårt medlemsregister @medlem som 

byggts ut med full närvarohantering, kallelse till match och en    

bokningsdel av ex lokaler eller planer. 

Läs gärna på sidan 5 hur vår support nås under sommaren! 

Ha en skön sommar så hörs eller ses vi säkert inom kort!   

/ Ulf & Dennis 

2014-06-12 

Nr 18 

NYHETSBREV 

Email: info@cumap.se 

   Dennis Pettersson  0701 - 44 33 32 
   Ulf Andersson         0706 - 93 10 75 
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En produkt från 
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Nya Cumap LIVE har tagit en stund att bygga men nu är 

den i hamn. Tanken är att ni som arrangör ska kunna er-

bjuda liverapportering från matcher där händelser typ var-

ningar, utvisningar, mål och assist visas på hemsidan di-

rekt i anslutning till händelsen. 

 

Mer information om Cumap LIVE finns på vår hemsida och 

en manual finns i Cumap PC under HJÄLP och även här: 

http://www.cumap.se/cumap/help/CuMap_LIVE.pdf 

Bild från Cumap PC 

Bild från live rapporterad sida på webben 
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Starta videosändning 
En annan stor nyhet i Cumap LIVE är Videosändning! 

Du aktiverar Videosändning av matcher i webbadmin  

menypunkten - Admin av CuMap LIVE 

 

Funktionen ”Starta videosändningen” är aktiv på cupsidan upp till 3 timmar innan matchen är 

slutspelad. 

Detta indikeras med en ikon för videoupptagning, se 

figur nedan.  

Pinkod måste anges. Om du angivit blankt i inställningar, kommer inte denna inloggning sida upp.  

Bekräfta start tidpunkt och klistra in hela 

länken till videosändningen. 

Avsluta med att klicka på - Spara 
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IMPORT AV SERIER 
 

En av de tidigaste funktionerna i Cumap var möjligheten att ladda 

hem alla föreningens seriematcher in i systemet och sedan     

hantera dem i aktivitetskalendern. Funktionen fungerar  bara i 

Sverige för fotbollsföreningar och nu även för handbollsföreningar. 

När väl matcherna är hemtagna kan ni sedan exportera ut dem i 

en kalender på webben som finns i cumap. Mer om detta finns på 

Cumap.se 



Appen släpps fri - möjlighet att jobba in egna sponsorer 

Appen har nu varit i bruk över 1 år och vi trodde nog inte att så många föreningar 

skulle förmedla så mycket information i den som det gjorts. Fler och fler väljer att 

aktivera appen och när vi nu släppt den fri vill vi gärna slå ett slag för möjligheten 

att ni säljer in sponsorer i den. 

Ni kan nu också aktivera appen redan då er cuphemsida aktiveras vilket borde ge 

er massor av tid att “sälja” in möjligheten till egna sponsorer. 

Våra loggor är aktiverade från början och vi ser gärna att 

de får vara kvar. Ni har i webbadmin egna platser att 

ladda upp loggor på och även länka till sponsorns egna 

hemsida.  

Vi vill också passa på att tipsa om möjligheten att ladda 

upp er egna cuplogga / emblem så att den blir mer per-

sonlig. Här är ett förslag: 
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Samarbetspartner - Here We go 

Är din förening eller något lag i planerings tagen för cup, resa, träningsläger eller roliga äventyr så 

kontakta vår samarbetspartner Here We Go. De skräddarsyr enligt era önskemål och har massor 

av trevligt att välja på till resonabla priser! 

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

 

Vi har lagt ner en hel del tid på att utöka och förbättra 

vår support-sida på hemsidan. Den innehåller nu 

massor av information som är er behjälplig när ni an-

vänder Cumap. Klicka in er själv och bekanta er med 

vår nya support site:  
 

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

 

 

Behöver ni ändå ha tag i oss under sommaren är det 

följande som gäller 

 

1. Skicka felrapport från systemet (längst upp till vänster i 

Cumap-PC - Kontakta Cumap - felrapportering) 

2. SMSa ett kort meddelande om att ni har bekymmer och 

behöver hjälp. 

3. Vi återkommer därefter så snart vi har en möjlighet 

 

Dennis +46 (0)701-443332  - - Ulf +46 (0)706-931075 
 

CUMAP SUPPORT + SÅ HÄR JOBBAR VI I SOMMAR 

http://www.herewego.se
mailto:info@herewego.se


Vårt cupsystem har med tiden via idéer och önskemål växt ut till 

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

idag ett kraftfullt  medlemsverktyg som fortsätter att utvecklas 

och tidigare presenterade vi lösningar för integration med bla 

ApN (kommunalt närvarosystem) och RFs Idrottonline. Vi kan nu 

även erbjuda ett mindre bokningssystem för planer/

klubbhus mm och ett ”kallelse till match-del där ledare via 

email kan kalla spelare, föräldrar osv till olika aktiviteter… 

kontakta oss gärna för mer info www.cmedlem.se - 

info@cmedlem.se  

 

 100% webbaserat. Arbeta hemma eller på kansliet. 

 Flexibelt behörighetssystem. Man kan t.ex. delegera ansvar till lag-

ledare att ansvara för sina grupper eller till sektionsansvariga. 

 Närvaroregistrering  direkt via mobilen i samband med träning 

eller match. Fullständig LOK-stödshantering. 

 Skicka mail och fakturor till era medlemmar. Eller varför inte kalla 

spelarna till match via vår email eller SMS-funktion?  

 Medlemsdatabasen innehåller all nödvändig information per med-

lem, även målsmansuppgifter.    

 Kraftfull och flexibel faktureringsmodul. OCR-modul för snabb inläs-

ning  och avstämning av inbetalningar. 

 Fria datafält, t.ex. kryssrutor för ”Kan döma matcher?” eller inmat-

7 

http://www.cmedlem.se/
mailto:info@cmedlem.se


8 

Tips och Trix... 

MÅNGA föreningar har svårt att skriva in sitt 

föreningsnamn på rätt sätt när de anmäler 

sig till era cuper. Här är ett klockrent exem-

pel: 

Dels för ögat och dels för statistiken i 

Cumap så kan ni ändra det själv. Gå in i 

visa registrera anmälda lag och dubbelklicka 

på det felaktiga laget. Ändra i rutan för FÖR-

ENINGENS namn om ni vill att det ska se 

bättre ut på anmälningssidan.  Spara och 

exportera ut anmälda lag på nytt så ska ni 

se att det blir lite bättre! 
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I MyTeam har flera önskat möjlighet att 
ändra valutakod och fakturaspråk. Det är nu 
inlagt i MyTeam 
 
 
Följ nedanstående steg i MyTeam. 
1. Logga in som ledare 
2. Välj Ändra kontaktuppgifter. 
3. De två rödmarkerade inmatningsfälten 
kommer bara ni åt (ni är inloggade som admi-
nistratörer). 
  
 

 



WebCuMap - statistik: 

Lite siffror fram till Maj 2014: 

 

 714 turneringar eller arrangemang  har körts under 2013. 

 Drygt 125.000 matcher samt 50.000 anmälda lag  under 2013. 

 Nytt besöksrekord April 2014: 689.000 besökare.  

 5.097.000 besökare besökte era cupsidor under 2013. Prognos på 6-7 miljoner 2014.  

 7.500.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt drygt 20 miljoner besökare sedan 

starten. 


