Skräddarsy CuMap’s aktivitetskalender på webben
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Rött = Senaste ändringar
När man exporterar aktiviteterna till webben, så visas vilken länk som Er
aktivitetskalender har, t.ex.
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.asp?Knr=119&Grp=0

Vad många inte känner till, är att man kan skräddarsy aktivitetskalendern genom att
skicka med olika parametrar i länken:
Visa aktiviteter för visst lag
Om ni har specifika lagsidor och ni vill från respektive lag kunna visa lagets egna
aktiviteter, ska parametern &Lag= läggas till i länken.
Om ni t.ex. vill länka från lag P95 och ni har kundnr = 203, ska länken se ut enligt
följande:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.asp?Knr=203&Grp=0&Lag=P95

Ändra förvalet för ”Visa 10 dagar”
Förvalet vid visning av aktivitetskalendern, är att den visar de 10 nästkommande
dagarna. Detta kan även ändras till att den t.ex. visar de kommande 100 dagarna
med parametern &AntDagar=100
Exempel på länk:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.asp?Knr=203&Grp=0&AntDagar=100

Visa ej bortamatcher
Förvalet vid visning av aktivitetskalendern, är att kryssrutan för ”Visa bortamatcher”
är ibockad. Detta kan även ändras till att den ska exkludera bortamatcher med
parametern &BM=NO
Exempel på länk:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.asp?Knr=203&Grp=0&BM=NO

Visa ej träningstider
Förvalet vid visning av aktivitetskalendern, är att kryssrutan för ”Visa träningstider” är
ibockad. Detta kan även ändras till att den ska exkludera träningstider med
parametern &Traning=NO
Exempel på länk:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.asp?Knr=203&Grp=0&Traning=NO

Bakgrundsbild
Om ni inte är nöjda med bakgrundsfärgen i kalendern, kan man skicka med länken till
en bakgrundsbild som ersätter bakgrundsfärgen med parametern &BGPic=länk
Exempel på länk:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.asp?Knr=203&Grp=0&BGPic=http://ww
w.mff.se/images/bakground.gif

Parametrarna kan naturligtvis kombineras, vill man t.ex. ha med lag P96 och antal
dagar=100 blir parametern &Lag=P96&AntDagar=100

Inbäddad ”Vad händer idag” på er förstasida
Vissa föreningar lägger in en s.k. frame med aktivitetskalendern på sin startsida, där
besökarna direkt får information om vilka aktiviteter som föreningen har för aktuellt datum.
Mer info med förslag på lösning får ni om ni besöker Råå’s startsida http://www.raaif.se eller
Hyllie IK’s hemsida: http://www.hyllieik.se/
Principen är i grunden densamma med parametrarna som beskrivs ovan, men det finns en del
skillnader att beakta.
Två typer av ”vad händer idag”
Det finns två asp-program som kan användas för denna funktion. Skillnaden är mängden
information som visas. Today.asp visar lite mer information med 5 kolumner än
today_mini.asp som använder 3 kolumner.
Om man t.ex. vill ha ett väldigt litet ”fönster” på sin hemsida, ska today_mini.asp väljas.
Nedan visas skillnaderna mellan de två olika programmen:
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Visakalender.asp ska bytas ut till today.asp eller today_mini.asp, t.ex.
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=119&Grp=0

Visa aktiviteter för grupp av lag
Om ni vill visa aktiviteter för en viss grupp av lag, t.ex. flickor
ska parametern &Lag= samt &Laglista=yes läggas till i länken.
Grupp av lag ska anges med kommatecken som separator mellan klasserna.
Om ni t.ex. vill länka från lag F95,F96 samt F97 och ni har kundnr = 203, ska länken
se ut enligt följande:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&Grp=0&Lag=F95,F96,F97&Laglis
ta=yes

Ta bort rubriken
Om ni inte vill ha rubriken ”Vad händer xxxdag …”, så ska parametern
&ShowRubrik=no anges.
Exempel med ingen rubrik:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&Showrubrik=no

Flera rader
Om ni t.ex. vill bryta en rad till två, ska parametern &Wordwrap=yes anges.
Detta ger t.ex. att klockslag 18.00 – 18.30 skrivs ut som
18.0018.30.
Bra funktion om man vill minimera storleken på kolumnerna
Exempel med word wrap:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&Wordwrap=yes

Visa mer än dagens aktiviteter
Om ni t.ex. vill visa aktiviteter 5 dagar framåt i tiden, ska parametern &AntDagar=5
anges.
Bra funktion tillsammans med val av visst lag
Exempel med aktiviteter för Lag P10, 5 dagar framåt:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&AntDagar=5&Lag=P10

Bredden i fönstret
Bredden på fönstret kan anges i % enligt parametern &Width=
Exempel med 50% (halva fönstret):
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&Width=50

Max antal aktiviteter
Om man inte vill att det ska visas för många aktiviteter i framen, så kan man
specificera antalet aktiviteter med parametern &MaxRecs=
Exempel med maximalt 10 aktiviteter:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&MaxRecs=10

Fonter och storlek
Fontnamn och storlek på rubriker och dataraderna kan specificeras enligt:
Fontnamn kan t.ex. vara Arial, Verdana Times New Roman
Minsta fontstorlek=1, största är 8
parametern &FontNameRub=
parametern &FontSizeRub=
parametern &FontNameRow=
parametern &FontSizeRow=
Exempel med Arial som fontnamn, storlek 2 på rubriken, storlek 1 på raderna:
http://www.cumap.eu/calenderonweb/today.asp?Knr=203&FontNameRub=Arial&FontSizeRu
b=2&FontNameRow=Arial&FontSizeRow=1&Width=30

