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Ytterligare NYHET lanserad:

Cumap LOGISTIK
DEN HÄR UPPDATERINGEN...
Har många önskat ett tag nu och vi har äntligen fått till den.
Med CuMap LOGISTIK får ni avsevärt bättre hantering av boende,
måltider samt transporter mellan förläggningar och era arenor.
Funktionen för boende (förläggning) har funnits ett tag i MyTeam.
Denna har nu fått en rejäl ansiktslyftning.
CuMap LOGISTIK ingår gratis till föreningar som köpt licens för
CuMap+. Logistikmodulen utgör en utökning av funktionaliteten
kring CuMap MYTEAM.
Mer på kommande sida..
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/ Ulf & Dennis

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

CuMap

En produkt från

Efkon AB

Email: info@cumap.se
Dennis Pettersson 0701 - 44 33 32
Ulf Andersson
0706 - 93 10 75

CuMap LOGISTIK är indelad i tre olika funktioner. Dessa kan användas tillsammans
eller fritt enligt ert eget val.

Boende


På cupsidan: Publicera bilder, länkar samt information om era olika boendealternativ. Bra sätt
att ge valmöjlighet för övernattande lag. Koppla information till eget menyval på cupsidan.



Ledaringloggning MyTeam: Ledare kan önska boende direkt från tillgängliga boendealternativ.
Behörighet för denna valmöjlighet kan ni ställa in. Dessutom kan ankomsttid, antal personer
samt övrig information anges av lagledarna.



Inställningar: Upp till 50 rum / salar kan kopplas till en förläggning (tidigare var maxgränsen 30).



Uppföljning: Dels kan du få rapporter för önskade förläggningar (som du sedan bekräftar) eller
rapporter för bokade förläggningar. Kontroll av dubbelbokningar samt överbokningar.

Måltider


Ledaringloggning MyTeam: Ledare kan ange allergier samt krav på specialkost (t.ex. ej griskött).
Om gästkorten är kopplade till måltider, kan även antalet på gästkorten utgöra underlag för antalet måltider (frukost, lunch, middag).



Inställningar: Du kan per turneringsdatum ange villkor för frukost, lunch och middag. Villkor per
måltid kan t.ex. vara koppling till gästkort.



Uppföljning: Du kan få rapporter per förläggning över antalet portioner av frukost, lunch och
middag. Per turneringsdatum samt totalt. Dessutom antalet personer med allergier och behov
av specialmat.

Logistik


Uppföljning: Du kan snabbt få en överblick över antalet lag och antalet personer som behöver
förflyttas sig från boende X till arenan Y vid ett visst givet tillfälle. Eftersom Logistikmodulen
kontrollerar mot spelade matcher, kan den även göra en kalkyl av behovet efter slutfört gruppspel (lagen t.ex. överflyttade till slutspel eller spelat färdigt) .

LÄS MER I BIFOGAD MANUAL och som vanligt är vi alltid lyhörda för feedback...
2

