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Skillnader mellan fristående och integrerad cup-portal  
En liten viktig synpunkt innan ni går vidare: Det går snabbt och enkelt att växla mellan 
den fristående och integrerade cup-portalen. Ni kan bara ha ett läge aktivt i taget, men 
om man ångrar sig så är det bara att skifta till det andra alternativet. 

 
Nedanstående bild visar WebCumap som fristående cup-portal: 
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Följande bild visar WebCuMap som integrerad cup-portal. Följande delar och funktioner är då 
bortplockade: 

- Utrymme för sponsorer 
- Val av språk (görs lämpligen inifrån egen cup-portal) 
- Egna skapade menyer (görs lämpligen inifrån egen cup-portal) 
- Startsidan 

 
Dessutom läggs en betydligt smalare meny överst. 
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Hur man integrerar CuMap i Er cup-portal 
Det finns olika tekniker för detta, men vi rekommenderar att använda IFRAME som erbjuder en 
flexibel lösning. 
 
Exemplet med HTML-koden nedan visar hur man lägger in ett IFRAME objekt inuti en <TD>. 
Startprogrammet är länken till Cumap, i det här fallet 
http://www.cumap.me.uk/cup/mincup_4312.htm 
 
I detta exempel är höjden 800 och bredden 900 i pixels. 
 
<td  valign=top width="900" bordercolor="#000000"> 
   <iframe frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0  
             src="http://www.cumap.me.uk/cup/mincup_4312.htm "  
             width="900" height="800"> 
             <p>Your browser does not support iframes.</p> 
    </iframe> 
</td> 
 
 

Olika språk i Er cup-portal 
Inga problem, för varje språk ni presenterar på er cup-portal, lägg till ?Lang=<språk> till 
startprogrammet för CuMap. 
 
Nedan visas ett exempel med språkkoden danska. 
 
<td  valign=top width="900" bordercolor="#000000"> 
   <iframe frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0  
             src="http://www.cumap.me.uk/cup/mincup_4312.htm?Lang=DEN"  
             width="900" height="800"> 
             <p>Your browser does not support iframes.</p> 
    </iframe> 
</td> 
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Exempel på en cup-portal 
Vi har skapat upp en egen cupportal där vi på ett enkelt sätt åskådliggör följande 
integrationsmöjligheter: 

1. Hantering av språk mot den integrerade CuMap-sajten 
2. Integrera anmälningsdelen i Cumap 
3. Integrera hela CuMap-sajten 

 
 
Vår egen exempel-cupportal finner ni här: 
http://www.cumap.se/cumap/int/integr-sve-start.htm 
 
Nedanstående cupportal är således en "egen" cupportal och har inget med CuMap att göra. Än så 
länge 
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Om vi klickar på Anmäl ditt lag, visas CuMap anmälningsdel som ett IFRAME under menyerna. 
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Källkoden för cupportalen ser då ut så här. Viktiga kopplingar till Cumap är rödmarkerade: 
 
<!DOCTYPE html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<title>Integrerad test</title> 
</head> 
<body topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<map name="menumap"> 
  <area shape="rect" coords="4,148,148,176" title="Start" href="integr-sve-start.htm" > 
  <area shape="rect" coords="450,151,597,176" title="Spelprogram" href="integr-sve-03.htm" > 
 
  <area shape="rect" coords="872,48,901,64" title="Välj svenskt språk" href="integr-sve-start.htm" > 
  <area shape="rect" coords="872,88,901,104" title="Select english language" href="integr-eng-start.htm" > 
</map> 
 
<div align=center> 
<table width=927> 
  <tr width="100%"> 
     <td> 
 <img border="0" src="top-sve-02.jpg" width="927" height="180" usemap="#menumap" > 
   <td> 
</tr> 
<tr> 
  <td> 
        <iframe frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 
    src="http://www.cumap.me.uk/cup/registerteam.php?Cup=4077&Lang_Current=SVE&wd=www.cumap.me.uk&pop=1" 
       width="927" height="620"> 
         <p>Your browser does not support iframes.</p> 
     </iframe> 
  <td> 
</tr> 
</table>  
</div> 
</body> 
</html> 
 
 

Observera parametern &pop=1 som lagts sist på url:en. Den göra att CuMap inte lägger ut sina 
normala menyer: 
src="http://www.cumap.me.uk/cup/registerteam.php?Cup=4077&Lang_Current=SVE&wd=www.cumap.me.uk&pop=1" 
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Om vi nu klickar på Spelprogram, så anropas Cumap's integrerade cupsajt. 

 
Källkoden för cupportalen ser då ut så här. Viktiga kopplingar till Cumap är rödmarkerade: 
 
<!DOCTYPE html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<title>Integrerad test</title> 
</head> 
 
<body topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 
<map name="menumap"> 
  <area shape="rect" coords="4,148,148,176" title="Start" href="integr-sve-start.htm" > 
  <area shape="rect" coords="151,151,297,176" title="Anmäl ditt lag" href="integr-sve-02.htm" > 
  <area shape="rect" coords="872,48,901,64" title="Välj svenskt språk" href="integr-sve-start.htm" > 
  <area shape="rect" coords="872,88,901,104" title="Select english language" href="integr-eng-start.htm" > 
</map> 
 
<div align=center> 
<table width=927> 
   <tr width="100%"> 
      <td> 
 <img border="0" src="top-sve-03.jpg" width="927" height="180" usemap="#menumap" > 
     <td> 
  </tr> 
  <tr> 
     <td> 
 <iframe frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 
    src="http://www.cumap.me.uk/cup/test_4076_rubbet4077.htm?Lang=SVE" 
       width="927" height="620"> 
      <p>Your browser does not support iframes.</p> 
 </iframe> 
    <td> 
  </tr> 
</table>  
</div> 
</body> 
</html> 
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Eftersom vi är på den svenska sidan, lägger vi till ?Lang=SVE på url:en 
http://www.cumap.me.uk/cup/test_4076_rubbet4077.htm?Lang=SVE 
 
 
 
Vi bytar språk till engelska genom att klicka på denna flagga.  Observera att denna hantering 
ska ni själva styra via html eller javascript på er egen cupportal. 

 
 
 
Genom att klicka på Game Schedule visas Cumap's integrerade sajt - nu på engelska. 

 
 
Enda skillnaden i IFRAME-urlen är just parametern ?Lang=ENG 
     <td> 
 <iframe frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 
    src="http://www.cumap.me.uk/cup/test_4076_rubbet4077.htm?Lang=ENG" 
       width="927" height="620"> 
      <p>Your browser does not support iframes.</p> 
 </iframe> 
    <td> 

 
 


