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Sommaren är över och batterierna är full-laddade… Nu kör vi på för
fullt i höst och vi berättar i det här numret av vårt nyhetsbrev både vad
som kommer men också vad som hänt sen sist ni fick information av
oss. Trevlig läsning! / Ulf & Dennis

I detta nummer:
SMS-funktionen en riktig HIT!
Läs mer om hur bla Aros cupens statistik blev
Läs mer på sidan 2.

Aroscupen synpunkter/feedback på CuMap
Läs mer om deras erfarenheter kring sin cup...
Läs mer på sidan 2.

Kommer i CuMap framöver
Den här vill vi inte undvara. Nya påhitt läser du om här
Läs mer på sidan 3

Statistik
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!
Läs mer på sidan 4.

Tips och Trick
Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort...
Läs mer på sidan 5.

SMS-Service - en stor succé
Mer än 15 föreningar har köpt viaMobil sedan vår lansering i April och tjänat
pengar på varje utsänt SMS. Vi erbjuder 20% i rabatt fram till 30 September.
Läs mer på sidan 6.

Samarbetspartners
Läs om våra samarbetspartners som ni kan ha nytta av...
Läs mer på sidan 7.

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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SMS-funktionen en hit...
Aroscupen som avverkades 26:e till 29:e juni med 355 anmälda fotbollslag, var en av många föreningar
som utnyttjade SMS-tjänsten till sin turnering.
Inte mindre än 949 SMS blev sända med resultat till besökare, ledare, föräldrar och andra intresserade.
Dessa SMS genererade en intäkt till Aroscupen på nästan 400,- som kommer dem tillgodo vid utskick av
nästa årliga uppdateringsavtal.
Läs mer hur SMS-tjänsten fungerar på sidan 6.

Aros cupen i Västerås
ArosCupen 2009.
”Årets turnering samlade 355 lag i åldersklasserna Pojkar 9 – 16/17 år och Flickor 9- 15/16 år. Lagen
bodde på 18 skolor i Västerås och vi hade egna busstransporter mellan förläggningar och spelområdena
som omfattade 32 planer på 6 olika spelområden. Under cupen spelades 970 matcher och lagen gjorde
4 429 mål.
För att administrera cupen använder vi CuMapPC och WebCuMap. Programmet hanterar all administration från anmälan, registrering av lag med alla uppgifter man behöver, en ekonomifunktion för både budget, registrering av avgifter och uppföljning, förläggning av lagen, lottning av spelscheman med gruppspel
och slutspelsnycklar, domarhantering, resultatregistrering med uppdaterade tabeller och slutspelsträd
samt en mängd statistik.
Under cupdagarna rapporterades resultaten till sekretariatet via mobiltelefon från spelområdena. Resultaten knappades in i en dator och WebCuMap uppdaterades kontinuerligt. För första gången använde vi
oss också av SMS-tjänsten där man kan prenumerera på resultat direkt till sin mobil. Den blev mycket
utnyttjad och uppskattad med nästan 1.000 utskickade SMS.
Vi är mycket nöjda med både programvaran och bemötandet från Ulf och Dennis som alltid ställer upp
med support och programutveckling. Det är mycket positivt att vi som användare kan påverka programmet. Vi rekommenderar programmet till såväl små som stora arrangörer.”
Sören Carlsson
Resultat- och webansvarig i ArosCupen Västerås.
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Kommer i Cumap under 2009/2010...
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 2009/2010 planerar vi för några stora förbättringar som vi tror kommer att vara er föreningar till stor nytta.
Observera att tidpunkterna nedan mycket snabbt kan förändras beroende på arbetsbelastning och andra nya prioriteringar.

Mer personlig webbportal

Sept-2009

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. Arbetet pågår för fullt och lanseringstid är beräknad till mitten av september.

Målskyttar och halvtidsresultat per match

Preliminärt Okt/Nov-2009

Målet är att besökarna på webben ska kunna klicka på matchresultatet, och få reda på matchstatistik, t.ex. målskyttar
och halvtidsresultat.

Ny anmälningsportal med möjlighet till betalning med kort samt fakturering

Preliminärt Feb/Mar 2010

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..
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WebCuMap - statistik:
Lite siffror fram till Aug 2009:







Drygt 250 turneringar eller arrangemang har körts under 2009.
Drygt 38.000 matcher under 2009.
Drygt 19.000 anmälda lag under 2009.
Prognos för hela 2009: Drygt 1,5 miljoner besökare på era turneringar.
Ett nytt rekord slogs under perioden:
 Månadsrekord: 161.692 besökare under Juni månad.

Antalet besökare med start Januari 2007 till och med Augusti 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.

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

Kortedala Molten Cup 2009
http://www.kortedalacup.se

Fregatt cup 2009 (DK)

Sveriges största arrangör av idrottsresor

http://www.cumap.dk/cuponweb/fregat_cup1237.asp

Stockholm Handboll Cup 2009
http://www.cumap.se/cuponweb/stockholm_handboll_cup1187.asp

Crawford Cup 2009
http://www.cumap4.se/cuponweb/crawford_cup_20091315.asp

SMP-Sparken 2009
http://www.cumap2.se/cuponweb/smpsparken_20091203.asp

Statkraftcup 2009

http://www.olka.se

http://www.cumap3.se/cuponweb/statkraftcup_20091212.asp
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Tips och tricks
Tips 1: Var noga med lagnamn!
Var noga med lagnamn! När klubbarna anmäler sig kan lagnamnet ibland bli tokigt och då är det bra om
ni går in i ”visa/registrera anmälda lag” - dubbelklickar på det felaktiga lagets namn och korrigerar. Detta
för att klubbarna ska få rätt statistik främst på föreningsdelen. Har man två olika lagnamn som i exemplet
räknar programmet det som två separata klubbar och således missar man i statistiken

Tips 2: Aktivera väntelista
Om en ålderklass blir full i förtid, har ni möjlighet att aktivera en väntelista. Detta gör ni via webbadmin,
menyvalet ’Designa anmälningsformulär…’. Kryssa i ’Reservlista’ för de klasser som är fulla och Spara.
Nu blir besökarna informerade om att anmälningar till dessa klasser tas emot, men att de hamnar på en
väntelista.

Tips 3: Stäng anmälningsformulär
Många föreningar glömmer fortfarande att stänga anmälningsformuläret efter genomförd turnering. Risk
föreligger att ledare anmäler sig till förra års turnering p.g.a. detta.
Det är enkelt att stänga anmälningen: Detta gör ni via webbadmin, menyvalet ’Designa anmälningsformulär…’. Kryssmarkera ’Stäng anmälningar’ och välj ’Spara.
Nu får besökare informationen ’Tyvärr, anmälan till denna turnering är stängd’.
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SMS-service i Viamobil-modulen - en stor succé
Sedan lanseringen i April av SMS-Service till besökarna, har mer än 15 föreningar köpt viaMobilmodulen . Dessa föreningar har tillsammans tjänat cirka 2.500,- på sända SMS. Och detta utan någon
administration över huvudtaget. För er som fortfarande inte hoppat på tåget, erbjuder vi 20% rabatt på
viaMobil fram till 30 september.
Det enda som krävs från er sida, är att ni kryssmarkerar att viaMobil ska användas på er turnering. Sedan
sköter CuMap automatiskt om allt åt er! Nedan visas hur det fungerar i praktiken:
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. Ring så berättar vi mer
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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SAMARBETSPARTNERS

OLKA är Sveriges största arrangör av idrottsresor med säte i Göteborg och har funnits i branschen under många år. Samtliga medarbetare hos OLKA har sin bakgrund inom idrotten.
Inom OLKA’s koncept ingår bl.a. träningsläger, cupresor samt avslutningsresor .
OLKA ansvarar för resor inom Norden, Europa och utanför Europa och kan t.ex. stå till tjänst för era träningsläger i Tyskland eller turneringar i Italien.
OLKA ansvarar dessutom för anmälning av lag till en del av de turneringar som arrangeras via CuMap,
t.ex. Rødspættecupen.
Länk till OLKA: http://www.olka.se

Fotboll.se är en samlingsplats för fotbollsnyheter från de största fotbollssajterna i Sverige, men tonvikt på turneringar för ungdom.
Observera att samtliga fotbollsturneringar som arrangeras via CuMap, automatiskt presenteras på
fotboll.se. Dessutom presenteras
vinnar-information med endast 15
minuters försening på deras sajt
under turneringsdagarna.
I samband med att ni skapar upp
en turnering, får ni möjlighet att
annonsera er turnering gratis på
fotboll.se. Detta kan i förlängningen
medföra att ni får extra anmälningar till er turnering som ni inte hade
räknat med.
Gå in på fotboll.se och klicka på
’Sök cuper’ för mer information.

