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Nedanstående symboler förekommer i dokumentation:
Du måste göra ett val om detta kapitel berör dig.

Referens till hjälpdokumentation med ytterligare information

Viktig information, försiktighet måste ske.

Tips för lämplig användning.

Denna guide är en direkt fortsättning på tidigare dokumentation Skapa egen cup – Steg 2:
Planeringsfasen. Det är lämpligt att man gått igenom denna dokumentation innan man
startar med denna dokumentation.

1 Förberedelser inför turneringsstart
1.1

Hur ska resultatregistrering ske?

Resultatregistrering kan ske på tre olika sätt:
1. Genom CuMap-PC, d.v.s. lokalt på PC:n. Resultaten exporteras vid lämpliga tillfällen
till webben.
2. Genom WebCuMap, d.v.s via webläsare. Kan kombineras Med vänliga hälsningar
Återrapporteringsfunktion till PC.
3. Genom mobiltelefon (viaMobil), d.v.s genom att surfa på mobiltelefonen och logga
in till Webbadmin. Kan kombineras med Återrapporteringsfunktion till PC.
Vi rekommenderar alltid att registrera resultaten enligt alternativ (1), d.v.s lokalt på PC.
Orsaken är bl.a. att om Internet skulle gå ned, så finns i alla fall resultaten lokalt i PC:n och
vidare resultatregistrering kan ske oavsett om tillgången till Internet finns eller ej. Det är bara
att exportera resultaten igen så fort Internet blir tillgängligt igen.
Om man dock väljer alternativ (2) eller (3) så bör detta kombineras med
Återrapporteringsfunktion till PC. Då samlas resultaten man registrerat på Internet,
automatiskt in i den lokala PC:n t.ex. var 2:a minut. Får man då ett bortfall på Internet, kan
man byta till registrering i den lokala PC:n så att man inte tappar viktiga matchresultat.
Scenariot i denna manual fokuserar på alternativ (1) – Genom CuMap-PC.
För alternativ (2), ska kapitel 6 - Resultatregistrering på webben – konsulteras. Den
återfinns längre ned i denna dokumentation.
För alternativ (3) samt för information om Återrapporteringsfunktion till PC, ska
separat dokumentation - viaMobil – konsulteras. Observera att det även krävs
CuMap+ licens för denna funktion.
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Ska rullande resultatskärmar användas?

Ett effektivt sätt att slippa ”flåset” från ledarna, är att presentera resultaten på separata
skärmar som med jämna intervall visar de senaste resultaten och tabellerna.
Det bör dock beaktas att det finns två alternativ till rullande resultatskärmar:
1. I ett PC-nätverk som arbetar utan Internet.
2. Med webbläsare som uteslutande arbetar mot Internet.
Varianten med lokalt PC-nätverk fungerar bara inom ett begränsat område.
Vilket av alternativen man använder, beror naturligtvis på tillgången till Internet, samt om
rullande resultatskärmar ska presenteras på arenor som är lokaliserade långt ifrån varandra.
Observera att rullande resultatskärmar kräver CuMap+ licens.

För alternativ (1) ska separat dokumentation – Rullande skärmar i lokalt nätverk –
konsulteras.

För alternativ (2) ska separat dokumentation – Rullande skärmar på webben –
konsulteras.

1.3

Ställa in CuMap-PC för sekretariatsbehörighet?

För att undvika att personal som arbetar i sekretariatet får tillgång till funktioner i CuMap-PC
som de inte är behöriga till, så kan man ändra behörigheten till programmet.
Gör så
1.
2.
3.

här:
Klicka på Start i Windows (längst ned till vänster).
Välj Alla Program > CuMap > Admin av nätverk och rättigheter.
Klicka i Sekretariat och klicka på Spara.
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2 Under cupdagarna
Hanteringen av CuMap under cupdagarna är väldigt enkel och är begränsad till ett fåtal antal menypunkter
som återfinns under menygruppen ”Under cupen”, se figur nedan.

Om man använder sig av målskyttar eller Fairplay, ska dessutom menyerna för detta användas, se nedan.

Det finns två alternativa sätt för att registrera resultat.
1. Registrera resultat per matchnummer
2. Registrera resultat i tabell (med översikt samtliga matcher)
Vilket alternativ man väljer är en smaksak och beror till viss del på storleken på turneringen. Större
turneringar brukar använda sig av alternativ (2). Det går dock bra att kombinera och byta alternativ löpande
under cupdagarna.

2.1

Registrera resultat efter matchnummer

Detta är det bekvämaste sättet att registrera matchresultat; du slipper hoppa mellan olika
åldersklasser och grupper, utan du anger bara ett matchnr + ENTER och stansar in resultatet.
Observera knappen med pilen. Den ska primärt användas till inomhusturneringar som
spelas i en hall. Funktionen är ”hämta nästa matchnr”. D.v.s om aktuellt matchnr är 5,
så hämtas automatiskt nästa matchnr, t.ex. 6.
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2.1.1 Snabbhopp till andra funktioner
Observera de fem ikonerna som finns i övre, högra hörnet. Dessa är snabbhopp till andra
funktioner i programmet. Genom att använda dessa behöver man i princip aldrig gå tillbaka till
menyn utan kan hela tiden stanna kvar i resultatregistreringsmodulen.
Ikonerna har följande betydelse (från vänster till höger):
• Skicka senaste matchresultaten till webben
• Ändra registreringssätt till matchresultat i tabell
• Ändra slutpositionerna i en grupptabell
• Till Utskriftcentralen
• Hantering av specialvillkor, t.ex. ”Bästa 2:an”.

Dessa funktioner beskrivs i detalj i senare avsnitt.

2.1.2 Registrera resultat
Till vänster återfinns information om vald match, t.ex. åldersklass, tidpunkt, hemmalag och
motståndare.

Till höger återfinns registreringsdelen där slutresultatet registreras. Observera möjligheten att
kunna välja alternativen ”Efter förlängning”, ”Efter straffar” samt ”WO”.
Denna information följer med matchen ut på webben och vid utskrift av olika listor.
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Vid klick på Uppdatera, sparas matchresultatet och du får möjlighet att stansa in ett nytt
matchnummer.
Du behöver inte använda musen vid ”normal” registrering utan du kan använda dig av
tangentbordet för all registrering. Du hoppas mellan fälten med TAB-knappen och
bekräftar matchnr och uppdaterar med hjälp av ENTER.

Registrering av målskyttar behandlas i ett separat kapitel längre ned.

2.2

Registrera resultat i tabell

Med denna variant får ni full överblick över spelade och ospelade matcher för en viss dag och
för vissa planer.
Börja med att välja korrekt matchdatum samt status på matcherna. Glöm inte klicka på
Uppdatera-ikonen.

2.2.1 Snabbhopp till andra funktioner
Observera de fem ikonerna som finns i övre, högra hörnet. Dessa är snabbhopp till andra
funktioner i programmet. Genom att använda dessa behöver man i princip aldrig gå tillbaka till
menyn utan kan hela tiden stanna kvar i resultatregistreringsmodulen.
Ikonerna har följande betydelse (från vänster till höger):
• Skicka senaste matchresultaten till webben
• Ändra registreringssätt till matchresultat per matchnr (se kapitel ovan)
• Ändra slutpositionerna i en grupptabell
• Till Utskriftcentralen
• Hantering av specialvillkor, t.ex. ”Bästa 2:an”.

Dessa funktioner beskrivs i detalj i senare avsnitt.
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2.2.2 Registrera resultat
Matcherna visas i tabellen nedan. Genom att klicka med höger musknapp på en kolumn,
sorteras listan efter detta värde (som indikeras med gul kolumnrubrik).

Du väljer en match genom att dubbelklicka på matchen, eller genom att välja Pil upp / Pil ned
och trycka på ENTER.
Till vänster återfinns information om vald match, t.ex. åldersklass, tidpunkt, hemmalag och
motståndare.

Till höger återfinns registreringsdelen där slutresultatet registreras. Observera möjligheten att
kunna välja alternativen ”Efter förlängning”, ”Efter straffar” samt ”WO”.
Denna information följer med matchen ut på webben och vid utskrift av olika listor.

Vid klick på Uppdatera, sparas matchresultatet och du får möjlighet att stansa in ett nytt
matchnummer.
Du behöver inte använda musen vid ”normal” registrering utan du kan använda dig av
tangentbordet för all registrering. Du hoppas mellan fälten med TAB-knappen och
uppdaterar med hjälp av ENTER. Därefter Pil Upp/Ned + ENTER för att välja en ny
match.

Registrering av målskyttar behandlas i ett separat kapitel längre ned.
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Överföring av matchresultat till webben

Denna funktion nås med snabbhoppet

eller som separat menypunkt.

Man kan löpande under cupdagarna överföra matchresultat till webben. CuMaP-PC överför
endast nya resultat eller lagnamnsändringar sedan föregående överföringstidpunkt, vilket
medför att det går väldigt snabbt att överföra informationen löpande till WebCuMaP.
Om ni använder er av SMS-tjänsten där besökarna kan prenumerera på resultaten, är
det viktigt att överföring sker så ofta som möjligt. Ingen prenumerant vill betala för ett
matchresultat som är 2 timmar gammalt.
Klicka på knappen Sänd uppdateringar.

Efter lyckad överföring, visas hur många resultat som blivit överförda:

Klicka därefter på knappen Återgå.
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Korrigera slutposition i grupp-tabell

Denna funktion nås med snabbhoppet

eller som separat menypunkt.

Normalt klarar CuMap av kriterierna för beräkning av gruppspelstabeller på korrekt sätt, även
när det gäller inbördes möte.
Men i vissa fall gör resultaten det omöjligt att fastställa slutpositionerna och då måste lotten
avgöra. Cumap informerar er direkt om detta problem, se exempel nedan där samtliga
matcher i gruppen slutat 2-2.
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Då du klickar på ikonen för korrigering av sluttabell, ska åldersklass samt grupp väljas.
Klicka därefter på ett lag och använd ikonerna för Pil upp/ned för att korrigera
slutpositionerna.

Avsluta med att klicka på Spara tabell. Nu lagras slutpositionerna och utplacering till slutspel
sker enligt dessa slutpositioner.
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Utskriftcentralen

Denna funktion nås med snabbhoppet

eller som separat menypunkt.

Utskriftcentralen innehåller en stor mängd av funktioner för utskrift av olika typer av listor.
Det rekommenderas att man redan under planeringsfasen studerar Utskriftcentralen, då det
där finns en hel del värdefulla listor. I detta scenario koncentrerar vi oss dock enbart på den
första fliken – Resultatservice.
Starta med att kryssmarkera de klasser som ska beröras av utskriften.

Med hjälp av olika inställningar, får man möjlighet att skräddarsy vilken information som ska
skrivas ut. Det rekommenderas att man provar fram lämpliga inställningar i god tid innan
cupen startar.

Om man bara vill skriva ut specifika grupper, kan man som i exemplet nedan begränsa
utskriften för de 3 första grupperna.
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Utskriften sker alltid först på skärmen.
Man kan bläddra till olika sidor genom att klicka på pil-ikonerna.
För att skriva ut på papper, ska utskriftsikonen väljas.
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Hantera specialvillkor

Specialvillkor som t.ex. ”Bästa 2:an” eller ”näst-bästa 2:an” hanteras ej automatiskt av
CuMap, utan detta måste manuellt registreras i sekretariatet.

Denna funktion nås med snabbhoppet

.

Välj åldersklass från listan.
I tabellen nedan visas vilka specialvillkor som finns definierade.
Stansa nu in det lagnamn som motsvarar specialvillkoret.
Enligt exemplet nedan är Kalmar FF den ”Bästa 3:an”.

Som hjälp till dig, visas till höger aktuella tabeller för den valda åldersklassen.

Avsluta med att klicka på knappen Spara ändringar.
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3 Utseendet och funktioner på webben
Efterhand som matchresultaten börjar exporteras till webben, så sker automatiskt en utökning med menyer
på webben.
Huvudmenygruppen ändrar namn från Lottning till Resultat.

Så fort en final är spelad, aktiveras Vinnare.
aktiveras så fort första matchresultatet exporteras.

Exempel på Vinnare:

Exempel på Statistik

:
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4 Hantering av målskyttar
Om ni inte har aktiverat målskyttefunktionen, kan detta kapitel hoppas över.

4.1

Registrering av målskyttar

Målskyttehanteringen har en separat flik i funktionerna för registrering matchresultat per
matchnr eller registrera resultat i tabell.

Starta som vanligt med att registrera slutresultatet:

Klicka därefter på fliken Målgörare och stansa in målgörarna för de olika lagen, se exempel
nedan.

Då du klickar på Uppdatera, sparas både matchresultatet och målgörarna.
Nästa gång ni registrerar målskyttar för samma lag, återanvänds tidigare spelare. Om t.ex.
nummer 6 gjort mål igen, så hämtas automatiskt hans spelarnamn.
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Ni kan faktiskt registrera målskyttar efterhand som matchen spelas, utan att behöva
registrera matchresultat. Välj matchen som spelas, registrera in målskytten och klicka
på knappen Uppdatera spelare.

4.2

Export av målskyttar till webben

Välj från menyn enligt nedan.

Klicka därefter på Sänd uppdateringar.
Efter överföring, återfinns målskyttarna på webben enligt nedan:
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Utskrift av målskyttar

Från menyn välj Utskrift av målskyttar.
Kryssmarkera de åldersklasser som ska skrivas ut och klicka på Utskrift.
Nedan visas ett exempel på rapporten.

.
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5 Tips och tricks
I detta kapitel lämnar vi en del tips och tricks som kan komma till användning under
cupdagarna.

5.1

Återställa felaktigt matchresultat

Om man av misstag registrerat ett matchresultat på fel match, så ska man göra följande:
1. Välj matchen med det felaktiga matchresultatet.
2. Klicka på knappen Återställ. Nu sätts matchen som ospelad igen.

5.2

Gruppen är klar, men felaktig utplacering till slutspel

Här kan finnas ett antal felkällor, t.ex. att man haft fel poängberäkningsmodell.
Gör följande:
1. Välj en valfri match från berörd grupp – eller välj match med felaktigt resultat.
2. Korrigera eventuellt ett felaktigt resultat.
3. Klicka direkt på Uppdatera.
4. Nu ska tabellen räknas om korrekt och utplacering till slutspel blir korrigerat.

5.3

Gruppen är klar, men ingen utplacering till slutspel

Gör följande:
1. Välj en valfri match från berörd grupp.
2. Klicka direkt på Uppdatera.
3. Nu ska tabellen räknas om korrekt och utplacering till slutspel blir korrigerat.
4. Kvarstår problemet måste ni kontakta supporten.
Ett annat vanligt fel är att ni använder er av specialvillkor, t.ex. ”bästa 2:an”. I dessa lägen
flyttas det ej automatiskt över till slutspelsträden utan ni måste manuellt välja ikonen för
specialvillkor – se avsnitt 2.6 för mer info.

5.4

Vinnare utan slutspel

CuMap definierar en vinnare som det lag som vinner en A-,B-,C- eller D-final.
Om ni t.ex. avslutar spelet med en slutspelsgrupp, så hanterar Cumap inte detta som ett
”normalt” finalspel. Ett annat exempel är om ni avslutar med en placeringsmatch.
I detta läge måste ni manuellt registrera vinnarinformationen. Från menyn, välj Manuella
vinnare och Mest värdefulla spelare.
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Enligt figuren nedan, har vi lagt in Kalmar FF som vinnare i B11. Klicka på Spara.

Observera att man först måste köra WebCumap:Exportera matchresultat för att det ska
publiceras på webben.

5.5

Mest värdefulla spelare

Många turneringar utser mest värdefulla spelare i finalspelet.
Gör så här: Från menyn, välj Manuella vinnare och Mest värdefulla spelare.
Registrera Klass, Lagnamn, Spelarnummer samt spelarens namn. Se exempel nedan.
Klicka därefter på Spara.

Observera att man först måste köra WebCumap:Exportera matchresultat för att det ska
publiceras på webben.
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6 Resultatregistrering på webben
Som påtalats tidigare så är resultatregistrering på webben betydligt mer sårbar än om
man registrerar det lokalt i PC:n. Man bör noga överväga om man ska använda detta
alternativ. Och om man använder det, bör man kombinera detta med funktionen
Återrapporteringsfunktion till PC.

6.1 Skapa användarkonton till sekretariatet
För att inte sekretariatet ska få tillgång till samtliga funktioner, bör man registrera dessa som
separata användare i WebCuMap.
Logga in som systemadministratör och välj menyvalet Admin av användare till cupen.

Nu visas vilka användare som finns upplagda till din turnering. Om du vill ändra på en
användare, så klickar du på användarnamnet. Om du vill skapa en ny användare, klickar du på
länken Lägg till ny användare.
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Enligt figuren nedan, lägger vi in användaren majcup.
Om du har flera turneringar, måste du även välja vilken turnering som den nya användaren
ska arbeta med.
Viktigt är att ange korrekt behörighet – i det här fallet USER.
Avsluta med att klicka på Spara-knappen.
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Nedan visas vilka behörigheter sekretariatet får när de loggar in:

6.2 Lägga ut information till besökarna
Att informera besökarna till er cup på webben med aktuell information, är en viktig funktion i
WebCuMaP.
Välj menypunkten Lägg ut info till besökarna.
Enligt figuren nedan finns det redan två meddelanden kopplade till cupen – ett på engelska
och ett på svenska. För att ändra på ett meddelande så klickar man på rubriken. För att skapa
ett nytt meddelande klickar man på länken Lägg till nytt meddelande.
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Språk, rubrik och meddelande ska anges. Avsluta med att klicka på Spara.

Om vi tittar på startsidan för cupen, så ser denna nu ut enligt:
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6.3 Registrera matchresultat i WebCuMaP
Normalt sätt registrerar man matchresultaten i CuMaP-PC och därefter exporterar resultaten
till webben. Detta för att tillförsäkra sig att resultaten inte ”försvinner” om kopplingen till
Internet går ned – alla matchresultat finns ju då sparade i datorn.
Om man ska administrera en stor turnering med matcher som spelas på många geografiskt
skilda planer, så kan det i vissa fall vara fördelaktigare att registrera matchresultaten via
webben istället. Beakta dock – om Internetförbindelsen går ned, så står man sig slätt tills
förbindelsen kommer upp igen.
Förutsättningarna är att personal som ska rapportera via WebCuMaP har fått tilldelat sig
speciella användarkonton – se avsnitt 6.1 – Skapa användarkonton till sekretariatet,
ovan.
Efter inloggning väljer matchpersonalen menyvalet Registrera matchresultat.
Matchnr och eventuell klass ska anges. Klicka på knappen Fortsätt.

Genom att klicka på ikonerna
respektive lägga in specialvillkor.

får man möjlighet att korrigera sluttabell

Detta fungerar på samma sätt som beskrivs i avsnitt 2.4 respektive 2.6 och behandlas ej
vidare i detta kapitel.
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Information om motståndare, plan, grupp och tidpunkt visas.
Komplettera med slutresultatet och klicka på knappen Spara.
Tips: Om man av misstag skrivit in ett slutresultat för en ospelad match, så kan man återställa
matchen som ospelad genom att klicka på Återställ match.

6.4 Besöksstatistik
Med detta menyval kan ni övervaka hur många besök ni har på webben- dels totala antalet
samt unika besök.
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