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Återigen dags för lite information från oss och i det här numret kan du
läsa om våra bekymmer runt jul som då var tunga men som nu gjort
oss mindre sårbara… Inget ont utan något gott kommer fram brukar
det ju heta. Du kan också läsa om vår kommande storhelg - Kristi himmelsfärd då inte mindre än 12 turneringar är igång med ca 3.500 matcher
/ Ulf & Dennis

I detta nummer:
Lastbalansering till följd av domänstrul under julen...
Vi har byggt in en del säkerhetsfunktioner sen våra bekymmer i julas
Läs mer på sidan 2.

Kommer i Cumap framöver
Som ni vet så jobbar vi hela tiden med förbättringar och det här planerna
har vi framöver.
Läs mer på sidan 2.

SMS‐Service ‐ På gång och testad
Låt era besökare eller ”hemmasupporters” prenumerera på sitt lags resul‐
tat i mobilen
Läs mer på sidan 3.

Nya priser och produktindelning
Med lansering av SMS‐service sker en del förändringar i produktsortimen‐
tet. Läs mer på sidan 4.

Statistik
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!
Läs mer på sidan 5.

CuMap support - angenäma problem
Vi tror och hoppas att ni känner förtroende för vår support och att vi i alla lägen försöker hjälpa er på bästa sätt. Vi
har nu så många klubbar att jobba med att det i mellan åt blir tvunget för oss att vara lite mer selektiva mellan vad
som gäller support och vad som gäller service. Så klart gäller det här i främsta hand kvällar och helger men ni ska
aldrig vara rädda för att höra av er med era frågor. Allt vi ber om är förståelse för att frågor ibland tar längre tid att
få svar på eftersom de kommer efter rena support ärenden…
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Överbelastning under jul– och nyår
”Inget ont som inte för med sig något gott.”
Så kan man sammanfatta de allvarliga problemen som vi alla upplevde under jul– och nyårshelgen. Från
den 25 dec t.o.m. trettonhelgen 6 jan, besöktes era cuper av mer än 120.000 besökare. Detta i sin tur
genererade smått otroliga 1.500.000 sidvisningar. Inte ens vi i vår vildaste fantasi kunde tro att det skulle
vara ett sådant enormt intresse under dessa storhelger.
Detta intresse medförde en överbelastning på vår server, vilket medförde att vår webleverantör valde att
stänga av webservern under två tillfällen. Detta beklagar vi djupt, men som vi inledningsvis sa—”inget ont
som inte för med sig något gott”.
Vi har numera inte bara en domän—vi har elva stycken domäner som vi fördelar besökarna över - s.k
lastbalansering. Dessutom har vi utvecklat ett övervakningsverktyg, som slår larm om någon domän går
trögt och fördelar besökarna på övriga domäner. Detta verktyg fick sitt examensprov under påskhelgen,
då nya rekord med besökssiffror slogs (se statistik-avdelningen för mer info).
Efterhand som antal föreningar och besökssiffrorna ökar, kommer vi att kunna utöka med ytterligare domäner.
Vi tror oss därmed ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att i framtiden förhindra samma problem som upplevdes under jul– och nyårshelgen.

Kommer i Cumap under 2009...
Det är jättekul att så många engagerar sig i sitt cumap och att önskemål trillar in. Det gör att vi måste vara
på tårna och hela tiden jobba för en bättre produkt. Under 2009 planerar vi för några stora förbättringar
som vi tror kommer att vara er föreningar till stor nytta. Exakt leveranstid är ej fastställd.
•

Målskyttar och halvtidsresultat per match.
Målet är att besökarna på webben ska kunna klicka på en länk, och få reda på matchstatistik, t.ex.
målskyttar och halvtidsresultat.

•

Mer personlig webbportal:
Möjlighet att kunna välja var menyer, sponsorer, och information ska placeras. I dagsläget är detta
statiskt, vilket innebär att sponsorerna alltid placeras överst, menyerna till vänster osv.
Vidare möjlighet att skräddarsy exakta färger, typsnitt och storlek på text.

•

Ny anmälningsportal med möjlighet till betalning med kort samt fakturering.
För de stora cuparrangörerna, kommer det att finnas möjlighet att göra anmälningsdelen betydligt
mer skräddarsydd. T.ex. kan lagledaren i efterhand logga in och komplettera med spelarförteckning, lägga till/ta bort gästkort, göra efterbeställningar etc. Undersökning sker även ur teknisk synpunkt för hantering av betalkort, alternativt automatiskt generera fakturor..

CuMaP
Årgång 3, nr 1, April 2009

Cup – och Matchplaneringssystem för Er idrottsförening
www.cumap.se

NYHET! SMS-service i Viamobil-modulen
Nu kan vi med glädje meddela att CuMap har utökats med en ny funktionalitet: SMS-Service till besökarna. Denna funktion blir en ny komponent i viaMobil-konceptet och inkluderas kostnadsfritt till de föreningar som redan har köpt viaMobil.
På cupsidan får besökarna möjlighet att prenumerera på resultaten till sitt favorit lag, eller till specifika
matcher. Så fort matchen är färdigspelad, skickas matchinformationen och resultatet som ett SMS till
prenumeranten. Nedan visas exempel på hur informationen kring prenumerationen ser ut på cupsidan.

Och det bästa av allt: Ni tjänar pengar på detta. Ju fler SMS som sänds, desto mer får ni återbetalt
av oss.
Inga krångliga avtal, inga SMS tjänster behöver ni bekymra
er om. Bara sätt en kryssmarkering att SMS-tjänsten ska
aktiveras, så sköter CuMap om allt det tekniska.
För mer information om SMS-Service, välj inifrån menyn i
CuMap-PC 'Hjälp' > 'SMS-Service'
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Nya priser och produktindelning
Fr.o.m. 29 april 2009 lanseras SMS-tjänsten där besökarna får möjlighet att prenumerera på sitt favoritlags matcher. I samband med denna lansering, kommer vi också att ändra om – till en mer logisk
indelning – av våra produkter. Enligt följande:

CuMap – RES
I detta paket tillkommer nu också rullande resultatskärmar på webb.
Därmed kommer CuMap-Res att innehålla två komponenter:
-

Rullande resultatskärmar i lokalt nätverk

-

Rullande resultatskärmar – via webb

Prissättningen med ”antal PC” plockas bort. Det blir fritt att använda 1, 2 eller hur många PC som helst
utan extrakostnad. Däremot kommer prissättningen att vara relativ till vilket grundpaket man har köpt,
d.v.s. BAS, MELLAN eller STOR.

viaMobil
Som nämnts ovan, försvinner Rullande resultatskärmar på webb från denna produkt och tillhör numera
CuMap-Res produkten. Det som tillkommer till viaMobil, är SMS tjänsten.
Därmed kommer viaMobil att innehålla tre komponenter:
-

Resultatregistrering via mobil

-

Återrapportering från web till PC

-

SMS tjänst till besökarna

Hur påverkar det oss som redan har köpt CuMap-Res eller viaMobil?
Till att starta med, så kommer ni inte att mista någonting. Snarare tvärtom – ni får tillgång till extra funktionalitet helt gratis.
Om ni idag har licens för CuMap-Res så kommer ni att få följande fördelar:
-

obegränsat antal PC

-

Möjlighet att använda resultatskärmar på webben

Om ni idag har licens för viaMobil, så kommer ni att få följande fördelar:
-

Ni behåller licensen för rullande resultatskärmar på webben

-

Ni får tillgång till SMS tjänsten.

Nya priser för Cumap-Res samt viaMobil kan ni finna på vår hemsida http://www.cumap.se
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WebCuMap - statistik:
Lite siffror fram till April 2009:
Drygt 200 turneringar eller arrangemang har körts under 2009.
Drygt 30.000 matcher under 2009.
Drygt 15.000 anmälda lag under 2009.
1.012.000 besökare besökte era cupsidor under 2009.
Två nya rekord skapades under perioden:
Dagsrekord: 16.243 besökare 29 december, 15.392 den 6 jan samt 14.061 den 12 april.
Cuprekord: Rödspättecupen hade 9.297 besökare 12 april.

Antalet besökare med start Januari 2007 till och med April 2009.
Klickningar på olika resultatsidor är inte medräknat i statistiken, utan endast renodlade besökare.

Aktuella cuper!

Här visar vi några av de
cuper som kör WebCuMap inom kort.
Aranäs Open 2009

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

Här hittar du alla CuMap - cuper och arrangemang...
http://www.cumap.se/cuponweb/pgm/showcups.asp

http://www.aranasopen.se

Halör Cup 2008

http://www.cumap.org/cuponweb/halor_cup_2009919.asp

SN-Bollen 2009

http://www.cumap.org/cuponweb/snbollen_20091077.asp

Cup Syd 2009

http://www.cumap4.se/cuponweb/cupsyd_20091013.asp

Kommande arrangemang!
Saltsjöbadens Salomklubb

http://www.cumap.se/cuponweb/traning_saltsjobadens_slk_200809733.asp

Tullinge TTPs Vinterknatte

http://www.cumap.se/cuponweb/vinterknatte_2009850.asp

Kristianstad Ungdomscup 2009

http://www.cumap2.se/cuponweb/kristianstads_ungdomscup_20091059.asp

Funktionär Lilla Skånecupen 2009
http://www.cumap.se/cuponweb/funktionar_lilla_skanecupen924.asp

OV Helsingborgs Beachhandboll 2009
http://www.cumap2.se/cuponweb/ov_beachhandboll_foreningar1020.asp
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