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STOR NYHET på gång:

Cumap webb 9
Cumap LIVE en succé
 SUPPORT - Manualer på cumap.se
 Smått och gott, tips och trix


STORA NYHETER PÅ GÅNG...
Vi har påbörjat ett omfattande arbete som betyder att hela
Cumap blir webbifierat. Hela systemet ska ut på webben och det
kommer att få med sig många fördelar. Mer om det på sidorna 2-3
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Cumap PC flyttar ut helt och hållet på webben!
Som vi skrev på sidan 1 arbetar vi nu med att ”webbifiera” Cumap PC. Det är ett oerhört stort
projekt som kommer att ta tid men vi vill gärna berätta om det och samtidigt få förståelse för att
det just nu inte sker så mycket andra uppdateringar i Cumap PC. Vi kommer givetvis parallellt
att uppgradera cumap PC med buggrättningar och några förbättringar men fokus ligger på arbetsnamnet Cumap Webb 9. Här kommer några screenshoots på hur det hitintills ser ut och
kanske känner ni igen några av menypunkterna från Cumap PC? Den stora skillnaden blir alltså
att det sköts helt från webben istället för som nu via installerad PC-klient.

Fördelarna är många! Här är några av dem:


Är ni fler användare förenklas hanteringen genom inlogg, inget mer ”Flytta databas mellan PC”
Inga installationer behövs, uppdateringar sker utan uppdateringsfiler.
Cumap webb 9 kommer att fungera på alla typer av webblässare tom MACs safari.
Till och med Ipads och andra typer att tablets kommer att kunna hantera systemet.
Supporten blir ännu enklare för oss vi kan logga in direkt utan att ni skickar databaser.
Fler lag/användare kan komma åt klubbens licens och köra ”minicuper” separat.
Fler fördelar finns säkert att räkna upp men det tar vi så småning om...
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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 erbjuda liverapportering från matcher där händelser typ varningar, utvisningar,
mål och assist visas på hemsidan direkt 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://

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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Appen - en möjlighet till fler intäkter !
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 även om det fortfarande är långt ifrån alla 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 personlig. Här är
ett förslag:
Du kan testa CuMaps HTML-baserade app här. Som
länk: http://www.cumap3.se/mob/app4yXe.php
eller som QR-tag: I detta fall är det GAIS Open 2014
som du kan titta på...
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CUMAP SUPPORT + SÅ HÄR JOBBAR VI I SOMMAR

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 använder 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

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
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Telefon: 040-45 63 50

E-post: 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 lagledare
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 medlem,
även målsmansuppgifter.
Kraftfull och flexibel faktureringsmodul. OCR-modul för snabb inläsning
och avstämning av inbetalningar.
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Tips och Trix...
Länka till annan cupsida än Cumaps!
Vi har byggt till en funktion i Cumap PC som förenklar
för er som har annan cupsida än vår. Här finns nu möjlighet att kopiera de länkar som ni vill ha in på hemsidan, tex länk till anmälan och resultat men också till
statistik och en hel del annat!
Det är också en säkerhet för oss att ni verkligen använder dessa länkar så att vi inte riskerar överbelastning
på någon av alla våra domäner. Använder ni dessa länkar är allt frid och fröjd!
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WebCuMap - statistik:
-762 turneringar eller arrangemang har körts under 2014.
-Drygt 135.000 matcher samt 58.000 anmälda lag under 2014.
-Nytt besöksrekord Januari 2015: 774.000 besökare.
-6,3 miljoner besökare besökte era cupsidor under 2014. Prognos på 8-9 miljoner 2015.
-Drygt 10 miljoner unika besökare har besökt cupsidorna, totalt drygt 23 miljoner besökare sedan starten
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