
Integrera ProCup i en befintlig hemsida
 

 

Har ni redan en fungerande hemsida till ert arrangemang kan ni 

ProCup eller länka in exempelvis anmälningsformulär och/eller resultatdelar

Logga in i ProCup och vidare in i 

Du kommer nu in i inställningsdelen:

Skillnader mellan fristående och integrerad cup

En viktig synpunkt innan ni går vidare: Det går snabbt och enkelt att växla mellan den fristående 

och integrerade cup-portalen. Ni kan bar

det bara att skifta till det andra alternativet.

 

Nedan ser du skillnad mellan integrerad

Den integrerade hemsida har mindre information och saknar menyer (då dessa antas 

hemsida). 

 

Testa er fram och se bästa utfall för just er presentation.

 

 

  

Integrera ProCup i en befintlig hemsida 

Har ni redan en fungerande hemsida till ert arrangemang kan ni antingen integrera valda delar i 

eller länka in exempelvis anmälningsformulär och/eller resultatdelar. 
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inställningsdelen: 

Skillnader mellan fristående och integrerad cup-portal! 

En viktig synpunkt innan ni går vidare: Det går snabbt och enkelt att växla mellan den fristående 

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.  

integrerad hemsida och full hemsida. 
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Hur man integrerar ProCup i Er cup-portal  
Det finns olika tekniker för detta, men för att funktionen ska fungera 100% i samtliga enheter 

(datorer, paddor, mobiltelefoner) och i samtliga operativsystem så kan nedanstående kod användas. 

 

 

Markerade delar ska ändras till ert turneringsnamn och till korrekt ProCup turneringsnummer. 

 

I detta exempel fyller ProCup hela skärmen. Det är endast bara er cup-portal som visas som en länk, 

t.ex. www.mycup.se. 

 

 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">   

  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />   

  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate"/>   

  <meta http-equiv="Expires" content="0">    

  <title>Test tournament</title>           

  <script type="text/javascript"  

 src="http://www.procup.se/cup/js/jquery.1.5.min.js"></script> 

  <script type="text/javascript"  

 src="http://www.procup.se/cup/js/startup.js?v=7"></script> 

</head> 

<frameset rows="*"> 

  <frame name="down" id="down"  

     src="http://www.procup.se/cup/startpgm900.php?Cup=30743"  

     frameborder=no> 

     <noframes> 

     <body> 

 

 <p>På den här sidan används ramar som inte stöds av din webbläsare.</p> 

 

     </body> 

    </noframes> 

</frameset> 

</html> 

 

 

Användande av IFRAME rekommenderas inte! iPhone/iPad har problem att hantera skalningen 

korrekt i en mixad miljö med iframe. Om ni hittar en lyckad kombination som verkligen fungerar, 

tar vi tacksamt emot detta tips. 

 

  



 

 

Olika språk i Er cup-portal  
För varje språk ni presenterar på er cup-portal, lägg till ?Lang=<språk> till startprogrammet för 

ProCup. Nedan visas ett exempel med språkkoden danska.  

 

http://www.procup.se/cup/30012.htm?Lang=DEN 

 

Integrera specifika delar av ProCup 
Vill ni länka specifikt till anmälningsformuläret? Eller till anmälda lag? 

Detta går utmärkt genom att skicka med parametern &f=<funktion> samt &pop=1. 

 

Utnyttja vår on-line funktion där du direkt kan se resultatet. Denna hittar du på följande meny: 

 

 

  



Genom att kombinera med att kryssmarkera Använd inbäddad länk samt välja olika språk så 

uppdateras länkarna automatiskt. 

 

Varje rad motsvarar en given funktion - t.ex. Visa anmälda lag, Domaranmälan eller SMS per lag. 

Med ett enkelt klick på länken ser du resultatet för den inbäddade länken. 

 

 


