Domarhantering i Cumap
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Avsnitt 1 - Registrering av Domare
Lägg till ny domare
Ändra uppgifter
Ta bort domare

Alla uppgifter om
domaren finns/fyller
du i här
Gruppering är ett fritt fält där du kan skapa egna kategorier ex 7-manna, nybörjare

Avsnitt 2 – Tillsättning av domare till matcher
(här finns INGEN automatisk utplacering)

Klicka på namn
och sedan på de
matcher som
ska tilldelas

För att få fram
matcherna
klickar du i
klasserna och
sedan på Visa
Det finns flikar längst ner som kan hjälpa dig!
Filtrering hjälper dig att filtrera på matcher och ger en bättre överblick

Validera hjälper dig efter tilldelningen att se så att inte krockar eller för tajta tillsättningar skapats

I fliken Validera kan du skapa tidsramar åt förflyttning mellan planer och ta med det i valideringen av domare

Resultat ger dig information efter validering om statusen för tilldelning

Avsnitt 3 – Domarlista, en rad per match
I denna del får du ut domarnas tillsatta matcher i listor (text)
•

Här har du möjlighet att sortera på olika datum och domare mm

Resultatet blir en domares matcher per papper: (lägg märke till printern, ett tips är att installera en pdf-printer)
vi använder bla Cute-pdf som är ett gratis verktyg och går att ladda ner här: http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp

Avsnitt 4 – Domarrapport, en för varje match
I denna del får du möjlighet att ta ut domarkort eller matchrapporter

Ett flertal inställningar finns att göra och
sortering på planer, matchnr eller per
domare gör det möjligt att printa ut
domarkorten på ett smidigt sätt.
Du har också möjlighet att välja datum,
om du ska inkludera alla planer, m du
bara vill printa ut gruppspel och också
välja bara några domare.

Resultatet blir:

Avsnitt 5 – Avlöningslista
Om du i grunduppgifter – fliken domare och arvode lagt in summor för domarna per match kan du
här få ut kvittenser och hjälp med at veta vad domarna ska ha betalt. Det här kan du i efterhand
korrigera under fliken egen Cup - övrig Admin – Ändra inställningar till cupen och fliken Domararvode
Återigen en hel del inställningar att ta hänsyn till. Bla kan du här lägga till egna rader på kvittensen
och på så sätt få en fullskalig kvittens till kassören. (uträkning står du själv för)

Resultatet blir:

Avsnitt 6 – Domarlista
Kort och gott adress/uppgiftslista på domarna

Resultatet blir:

Avsnitt 7 – WebCumap: Exportera domartillsättning till webben
Här får man möjlighet att exportera ut domartillsättningen ut till cuphemsidan.
TÄNK TILL INNAN!!! Det kan vara känsligt för domare/arrangör att visa denna information offentligt!

Här kan du välja i vilken utsträckning du vill
exportera ut matcherna.

Om du klickar på sänd uppdateringar blir resultatet:

Avsnitt 8 – Skicka domartillsättning via Email
Om du fyllt på i första delen med domarnas email-adress kan du enkelt skicka ut deras matcher till
dem via vår email-service.

Här kan du välja i vilken utsträckning du vill exportera ut
matcherna.
Här skriver du den
informationstext du vill ha ut till
domarna. Tänkt på att inte ta
bort våra ”koder ex: <referee>
för då tappar systemet viktig
information!
Ytterligare valmöjligheter på
utskicket
Klicka också i rutan för vilka
domare som ska ha Emailet

Skicka när du är klar så hamnar
Emailet direkt hos domaren!
Och ser ut så här:

Lägg märke till PDF-filen

