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Extra stort nyhetsbrev!
I detta femte nyhetsbrev frångår vi standarden med ett nyhetsbrev på en sida.
Det har hänt mycket intressant sedan förra nyhetsbrevet och vi vill gärna kunna förmedla all information till
er - därav ett betydligt längre nyhetsbrev denna gången. Hoppas att ni trots den extra informationsmängden har tid att läsa igenom nyhetsbrevet i lugn och ro.

I detta nummer:
ViaMobil - ny modul för resultatrapportering direkt via mobiltelefon.
Genombrott på danska marknaden.
Vi har fått Carlsberg Cup med 1.500 lag på 13 platser i Danmark.

Mer tips & tricks.
Fr.o.m. detta nummer kommer minst en helsida att tillägnas användartips för att få CuMap att fungera smidigare.
Lokala utvecklings/utvärderingsgrupper
CuMap-familjen närmar sig med stormsteg 100 föreningar och vi har fått
önskemål från t.ex. handbollsföreningar i Göteborg att starta upp lokala
användargrupper i det området.
Månadens klubb: Hallby som körde en stor handbollsturnering i januari.
Statistik:
Nya fantastiska rekord slogs under jul– och nyårshelgen.

Storhelgen avklarad !
Från mellandagarna och fram till mitten av januari kördes inte mindre än 18 turneringar i CuMap. Det totala antalet matcher som rapporterat in resultat till webbsidor låg på över 5000 och det utan att vår server
varit alltför hårt belastad. Störst cup är Malmö FFs Skånecupen som spelade 910 matcher tätt följt av
Hallbybollen med 601. Vi är givetvis stolta för att CuMap stod pall och vi vill också skicka en applåd till
alla er administratörer som lärt er hantera så stora cuper. Vi var förberedda på en stor anstormning, men
antalet supportärenden var väldigt låg. Nu tar vi nya tag och ser fram emot en vår och sommar som lär
spela av minst lika många matcher som under julhelgerna...

Snart stänger vi supporten av version 3!
Ett par föreningar har ännu inte gått över till version 4 och det vore önskvärt om ni som inte gjort försöker ta det
steget så fort som möjligt. Har ni bekymmer så är det givetvis bara att slå en signal så hjälper vi er.
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NYHET! CuMap viaMobil
Vi jobbar hela tiden med förbättringar och utvecklingar av programmet och nu under våren kommer en
stor nyhet att presenteras. Redan nu ska ni få en blänkare om vad den nya funktionen som blir en
tilläggsprodukt kan hjälpa er med.
Via mobiltelefon - viaMobil - kommer man att kunna stå vid sidan av planen och direkt efter slutsignal
logga in via mobiltelefonen till en speciell webbadress och där knappa in resultatet. Det blir då direkt uppdaterat på resultatsidan på nätet.
Vidare finns funktioner för att importera resultaten från webben till PC. Detta kan vara användbart om
man t.ex. har Rullande skärmar på idrottsplatsen. viaMobil kommer att dramatiskt minimera behovet av
en separat sekretariatsfunktion för registrering av matchresultat och i princip eliminera det helt i kombination med Rullande Skärmar..
Funktioner som kommer att ingå i viaMobil konceptet:
Direkt resultatrapportering via mobil. Nu är det slut med lagledare som flåsar en i nacken och undrar
var senaste resultaten blir av. Minimerar tiden innan resultatet syns på webben och/eller i PC:n.
Fullständig hantering av matcher via mobiltelefon. Förutom resultatrapportering kan övriga funktioner
som man normalt gör på PC, t.ex. ändring i sluttabell p.g.a. lottning, flytta över bästa 2:an, återställa
matchresultat etc hanteras via mobiltelefonen.
Automatiskt uppdatering av sekretariatsdatorn med resultaten från webben till PC.
Rullande skärmar—på webben. Som ett alternativ till Rullande skärmar på PC, så kan man ställa in så
att man t.ex. har tre Internet-kopplade PC som enligt valda tidsintervall visar valda grupp– och slutspel
på skärmen.
Planerad lanseringstidpunkt: Mitten av april - 2008
Om ni redan nu har intresse av produkten, så hör av er, så berättar vi mer.

På nästa sida visas grafiskt hur lösningen kommer att fungera. Observera att det finns många
kombinationer, här visas två alternativa lösningar.
Alternativ 1
Rullande skärmar på PC med överföring av resultat från webb till sekretariatsdator.
Alternativ 2:
Ingen lokal PC under cupen. All rapportering och presentation av resultaten sker via webben.
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Månadens Klubb: Hallby Handboll
En av landets största och mest intressanta handbollscup spelades under julledigheten. Så här säger
Sven Johansson om hur deras Hallbybollen fortlöpt och hur han upplevt Cumap under dessa tuffa
dagar...

Hallby
Sven ”Soja” Johansson - Ansvarig för cumap under Hallbybollen berättar om hur han upplevt Cumap...

”Veckan innan jul var det hög tid att lotta spelordning och lägga in matcher samt domare i systemet. Efter
några taffliga försök (mitt eget fel) och något telefonsamtal till Skåne, så fann vi den ”mall” som passade
vår cup bäst med tanke på antal lag, planer och speldagar.
Tryckte på knappen och skrivaren började spotta ut spelprogram och matchrapporter. På nätet fanns
automatiskt redan allt som kunde vara av intresse…… åldersklass, arena, grupp, dag, slutspel, tröjfärg
m.m. Lite nervöst var det trots allt när cupen skulle dra igång. Vad händer om dator’n rasar ihop… eller
om ”programmet” strejkar. Dagen innan hade jag försäkrat mig om att grabbarna i Skåne skulle finnas
”stand by” hela helgen…… tydligen hade de 18 cuper i gång samtidigt !?” Läs mer om Sojas Cumap‐resa
på vår hemsida...

Fotbollssäsongen drar igång på nytt...
Nu har fotbollsserierna börjat bli klara ute på de olika förbunden. Seniorserier på Sv FF,
Sthlm FF och SkFF finns att importera och ungdomsserierna är på gång. Tänk på att ni
kan spara massor av tid genom att tidsätta matcherna rakt ut i CuMap. Är inte matcher
datum/tidsplanerade importeras de ändå till CuMap och lägger sig i matchlistan i
aktivitetsklalendern. Dra ut matcherna till rätt datum/plan/tid och när sedan allt är klart gå
till export-fliken och välj export av matchläggning från rätt förbund. Maila excel-filen till ditt
förbund och tidsplaneringen är klar...
Är du osäker på hur du går till väga finns under hjälp en word-dokumentation som hjälper
dig på vägen!

Aktuella cuper!

Här visar vi några av de
cuper som kör WebCuMap snart.
Bilia Invitation cup

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

Kommande arrangemang!

http://www.cumap.se/cuponweb/bilia_ivintation_cup_08403.asp

Hacke cup

Aranäs Sommarhandbollskola

http://www.cumap.se/cuponweb/kempa_hk_aranas_sommarhandbollsskola344.asp

http://www.cumap.se/cuponweb/hacke_cup_2008500.asp

G-man cup & minne

http://www.cumap.se/cuponweb/gman_cup_och_minne570.asp

Anderstorps Aprilcup

http://www.cumap.se/cuponweb/aprilcupen_2008561.asp

KIS Vårcup

http://www.cumap.se/cuponweb/kis_varcup_2008401.asp

Svedalas sommarfotbollskola
http://www.cumap.se/cuponweb/fotbollsskolan_2008572.asp

Samspel Svealands ledarutbildning
http://www.cumap.se/cuponweb/ledarutbildning466.asp

Hallby sommarcamp

http://www.cumap.se/cuponweb/ledarutbildning466.asp
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CARLSBERG CUP
Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att det multinationella storföretaget Carlsberg numera tillhör
CuMap-familjen. Carlsberg Cup startade 2007 och inför detta årets evenemang har Carlsberg valt CuMap för
presentation av resultaten på webben.
Till detta år utökar Carlsberg antal spelplatser från 8 till 12 olika städer i Danmark med 128 lag per spelplats.
Carlsberg Cup kommer att genomföras på dessa 12 platser under Maj månad med finalspel i Valby idrætspark
under Juni månad.
32 grupper på varje spelplats, 1/32-dels finaler och krav på säker och snabb resultatrapportering. Dessutom drygt
1.500 lag med över 3000 matcher. Detta är helt klart den största utmaningen vi haft än så länge.
Stora delar av CuMap kommer att anpassas till det danska språket och webbdelen kommer att designmässigt
justeras så att det samstämmer med Carlsberg’s krav. Detta kommer dock inte att påverka andra CuMapanvändare.

Mer info om Carlsberg Cup finner ni här: http://www.carlsbergcup.com

Utveckling/utvärderingsgrupper (UUG)
CuMap-familjen närmar sig med stormsteg 100 föreningar och vi har fått önskemål från t.ex. handbollsföreningar i Göteborg att starta upp lokala användargrupper i det området.
Under våren kommer vi att testa detta genom att kalla ett par föreningar i Göteborgsområdet för att se
om och hur vi kan ta oss vidare med denna intressanta idé. Är du intresserad av att delta så
kontakta oss.
Vad finns det att vinna på detta då? Vi tror att CuMap kan utvecklas ytterligare genom dessa UUG.
lokala träffar där användare utbyter erfarenheter på CuMap.
att UUGs synpunkter på nya funktioner i CuMap får högre prioritet.
snabbare kännedom om önskemål, problem och fokuseringspunkter.
användarföreningarna står som värdar vid körning av demo och kan vara en lokal hjälp för nya cumapföreningar i närheten.
UUG kan utgöra testgrupp på nyheter som ska lanseras.
Vi får ”experthjälp” att vidareutveckla systemet.

CuMaps EM-sajt!
Vi har skapat upp en EM-sajt inför sommarens stora fotbollsmästerskap. Här hittar ni hela EMs spelprogram och också resultat. Vi
kommer att försöka hålla sidan up-to-date med laguppställningar och
senaste nytt... Skicka gärna länken vidare till alla nära och kära...
Här hittar du EM-sajten

http://www.cumap.se/cuponweb/cumaps_emsajt591.asp
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Användartips!
Tips 1: Stäng anmälningsdelen i cuperna.
Många anmäler sig i efterhand i tron kanske det är nästa års cup. Detta medför bara extra arbete för er
och eventuellt sura kommentarer från föreningar som trott de anmält sig. Stängning av anmälningsdelen
gör ni enligt följande:
1. Logga in via WebAdmin.
2. Välj ’Admin av menyer, färgval…’
3. Bläddra ned till menyplatsen ’till anmälning.formulär’ och ta bort texten ’Anmäl ditt lag’ och Spara.

Tips 2: Använd aldrig förra årets cup till nästa års cup
Några föreningar har ’återanvänt’ förra cupen vilket inte blir rätt. Denna gamla cupen har levt sitt liv och
man måste välja menypunkten ’Webcumap:lägg upp ny cup på webben’ från fliken ’Egen cup’ för att skapa upp en ny cup på webben.
På detta sätt får man dessutom möjlighet att lägga in en länk till föregående års cup, eftersom den bibehålls intakt.
Om man har ett speciellt cup– eller domännamn, t.ex. www.storcupen.se så återfinns detaljerad information om hur man länkar denna till den nya cupsajten, på vår hemsida www.cumap.se. Välj fliken
’Frågor & svar’ så finner ni word-dokumentet med all information.

Tips 3: Cup eller arrangemang?
En del föreningar skapar upp en cup när det är ett arrangemang och vice versa.
Arrangemang hanterar endast anmälningar och användningsområdet för arrangemang kan t.ex. vara anmälan till fotbolls– eller handbollsskola, anmälan av domare till cuper, ledarutbildning - ja i princip allt som
har med anmälningar att göra.
Det gäller dock att hålla tungan rätt i mun i samband med import av anmälda lag; det gäller att korrekt
’kanal’ mot Webcumap är aktiverad och att man befinner sig på rätt flik (arrangemang eller cup). Samma
problemställning gäller när man ska exportera ut anmälda lag.

Tips 4: Se till att namnen på anmälda lag är korrekt stavade
Vid import av anmälda lag så finns det alltid en eller flera anmälningar, där lagnamnet är felstavat eller
ligger utanför ’normal standard’. Vi vill påtala att ni gör er själv en tjänst om ni så fort som möjligt gör en
korrigering av ’avvikande’ lagnamn och definitivt före lottning!
Anledningen är följande:
Under menyvalet ’Klara anmälningar’ på webben hamnar avvikande lagnamn ej i samma lagnamnsgrupp.
Under ’Föreningsstatistik’ på webben hamnar avvikande lagnamn ej i samma lagnamnsgrupp.
Vad menas med lagnamnsgrupp?
CuMap försöker göra en analysering av lagnamnet, så att det hamnar i samma lagnamnsgrupp. T.ex. att
HIF:1, HIF grön samt HIF P93 hamnar i samma lagnamnsgrupp HIF. På webben visas detta som HIF har
3 anmälda lag, och när man klickar på trean så visas HIF:1, HIF grön samt HIF P93.
Exempel på ’avvikande’ lagnamn som CuMap ej kan analysera:
BK-Näset och BK Näset tolkas olika. Helsingborg IF och Helsingborgs IF tolkas som två olika föreningar.
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Tips 5: Använd språkhantering på webben
Hantering av olika språk på webben har funnits länge, men nu finns det full frihet att t.ex. använda finska som
bulgariska språk. Tyvärr har antalet cuper med andra språk än svenska lyst med sin frånvaro med några få
undantag. Tänk på att attraktionskraften för er turnering höjs avsevärt om ni kan erbjuda information
och anmälningsformulär på andra språk, t.ex. engelska. Och sannolikheten att ni får långväga besök
blir betydligt högre.
Så här enkelt aktiverar ni ett språk på webben:
1. Under ’Admin av menyer, färgval…’ återfinns val av språk. Kryssmarkera engelska eller klicka på
knappen ’Fler språk’ och välj lämplig språkkod från listan.

2. Längst nere, klicka på knappen ’Engelska’. Nu kan du ange menytexterna på engelska.

3. Fortsätt därefter med ’startsida’ och ’anmälningsformulär’ och välj knapparna för ’Engelska’ och fyll i
information.

4. På webben ’belönas’ ni med möjligheten för besökarna att välja språk:

WebCuMap - statistik:
Lite siffror sedan starten 2005-09-01:
Drygt 200 turneringar eller arrangemang har körts (varav 96 cuper 2007).
Drygt 26.000 matcher (2007 : 16.248 )
Drygt 18.000 anmälda lag (2007 : 9.800)
Över 750.000 besökare, varav en kvarts miljon unika besökare. (Drygt en halv miljon 2007, 510.000)
10 % av besökarna från Norden, varav c:a 50/50 mellan Danmark och Norge. Antalet besökare från Norden och
övriga Europa ökar stadigt.
Rekord och annat intressant:
Rekordet för antal besökare en viss cupdag rök all världens väg den 29 dec då var det 15.860 besökare på cupsidorna, faktiskt i genomsnitt var 3:e sekund om man räknar 12 av dygnets 24 timmar som 'aktiva'. Merparten av
besökarna hamnade på Malmö FF's Skånecupen eller Kärra’s Norden Cup.
Mellan Juldagen och fram till trettondagen besöktes cupsidorna av helt fantastiska 127.000 besök!
De tre cuper som haft mest besök en specifik dag:
1. Kärras Norden Cup 7.204 besök 28 dec 2007
2. Hallbybollen 6.059 besök 6 jan 2008
3 Malmö FF’s Skånecupen 4.567 besök 28 dec 2007

