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Planerade  

LANSERINGSDATUM 
 

Sensommar - Nyheter Billmate 

Höst - Cup-appar 

Vinter - SolidSport 

I det här numret 
 

 Android / Iphone APP 

 NYHETER - Billmate 

 SolidSport - sänd live 

 ProCup till Tyskland 

 Sökes - Översättare 

 Domarappen - Succé 

 Smått & gott 

 Ny Samarbetspartner - 

ProKlubb 

ProCup  
 

Ännu en sommar har passerat och det är bara för oss att vara är-

liga . Arbetet med de nya apparna har tagit mer tid, kostat mer 

pengar och sugit mer energi från oss än vad vi någonsin kunnat fö-

reställa oss. Mer om det på sidan om nya apparna. 

Vi kommer i detta nummer även att presentera vårt samarbete 

med Solidsport som vi tror blir ett win-win koncept för er cuparran-

görer. Filma matcher och sända live på webben samtidigt som det 

då går att tjäna några kronor på det, kan det bli bättre? 

Vi kommer också att berätta mer om våra planer på att erövra kon-

tinenten :) Vi drar igång verksamhet i Tyskland med start nu. 

 

Njut av sensommar, snart är hösten här med full kraft! 

   

Nyhetsbrev 30 27 Augusti 2019 

  
 T  +46 701 44 33 32 

 E  info@procup.se 

 W www.procup.se 

POSTADRESS  

  

Efkon AB Cumap.se  

Valborgsgatan 59 

21613 Limhamn 

  

BESÖKSADRESS  

  

Cumap.se / ProCup 

Florettgatan 29 C 

254 67 Helsingborg 

Tyska reklam-flyern som 

går ut till klubbar runt 

om i hela Tyskland... 

mailto:info@procup.se
http://www.procup.se/


Ny Cup - app 

 

EN ”riktig” app är snart klar... 

 

Projektets omfattning var redan i inledningen svårt att få grepp om och vi trodde att vi ta-
git ut svängarna rejält både tidsmässigt och ekonomiskt när vi sa att de skulle kunna lanse-
ras vintern 2018. Nu är det ett år senare och vi har i 3 månader kört tester på både Iphone och Android ap-
pen. Nu äntligen kan vi säga att dessa börja bli klara för leverans... 
 
Vad har ni då att vänta? Det blir en ProCup app som går att ladda ner i Appstore/ Google Play. I appen kom-
mer en sökfunktion att vara tillgänglig där ni och era besökare söker den aktuella cup som de vill besöka. 
Med andra ord kan man enkelt skifta mellan olika cuper i appen. Appen kommer att vara kostnadsfri för er 
arrangörer, med det tillägget att det är ProCup partners som syns i den. Vill ni ha möjlighet att lägga till egna 
sponsorloggor går det att köpa loss den delen. Så småningom ska den också kunna köpas loss så att er cup 
får ”en egen” app i Appstore/Google Play. Mer om det när den funktionen är på plats.  
 
Precis som HTML-appen kommer det i ProCup-admin att vara möjligt att ändra färger, menyer och en del 
annat. Det kommer att finnas notifieringar dvs om en besökare följer ett lag så poppar det upp info i appen 
när något favoritlag spelat. 
 
Vi kommer att lägga ut mer info om appen när det närmar sig men vi är hoppfulla att den kommer att fylla 
en stor funktion och att den kommer att nyttjas på ett förtjänstfullt sätt.  
 
När Ikonerna uppe till höger dyker upp i admin och på hemsidorna är det igång, vi informerar givetvis också!  
 

  Laddas ner från Appstore / Google play  

 



     Spara tid, snabbare inbetalningar? 
 

Betalfunktioner 

I samarbete med Malmö-företaget Billmate har vi sedan en tid lan-
serat betalfunktioner i ProCup.  
 

Det har nu snurrat ett tag och fler och fler klubbar ser vinning i att slippa hantera dessa funktioner själv. I 
och med att föreningen överlåter fordran till Billmate så säkerställer man att alla nya anmälda lag omedel-
bart blir utbetalt till er. Inget krångel med påminnelser. Detsamma gäller även för gästkortsbeställningar. 
Naturligtvis kan man följa ekonomin som vanligt i ProCup admin. 
  

Själva funktionen kostar fortfarande inget extra att aktivera. Däremot kommer varje transaktion att beläg-
gas med en kostnad. Arrangören avgör själv om man står för denna kostnad eller om den ska läggas på be-
ställaren, lite som att man betalar serviceavgift när man beställer biljetter över nätet.  

 
Vill ni starta denna hantering måste ni skapa ett konto hos Billmate: billmate.se/procup eftersom det medför 
hantering av transaktioner mm. 
 

NYHET! 
 

EARLY BIRD   -   FLER LAGS RABATTER   -   E-FAKTURA TILL SKOLOR! 
 

Om ni aktiverat betalfunktioner i ProCup kommer vi inom kort att lansera ytterligare fördelar 
 

 EARLY-BIRD Erbjud billigare avgifter om lagen anmäler sig innan ett visst datum. 
 RABATTER  Lägg in rabatt om föreningar anmäler fler lag ex 50% på andra laget eller dyl. 
 E-FAKTURA  Kommuner och landsting tar from i våras inte längre emot vanliga fakturor. Allt måste  

     gå via  E-faktura och det hanterar vi numera inom ramen för betallösningar i samarbete 
     med Billmate. 

 

https://www.billmate.se/procup
http://www.billmate.se/


      Livesänd matcher! 
 

Vi har i samarbete med Solidsport lanserat funktioner för att ni ska kunna livesända matcher. Solidsport har i sitt 
system byggt bra och enkla funktioner för att snabbt vara igång Ett gratiskonto hos SolidSport, en internetupp-
koppling och en mobilkamera är allt som behövs för att genomföra en egen livesändning av ett evenemang. Dess-
utom ger de tillbaka av eventuella intäkter till er föreningar. 
 
   Läs mer om Solidsport här: https://solidsport.com/                 

SOLIDSPORT 

 
Sedan en månad tillbaka är ProCup officiellt lanserat i Tyskland! 
 
Vi har genom samarbetspartners knutit avtal som i sin tur med för att vi nu har en filial i Flensburg på den tyska 
sidan i närheten av gränsen mot Danmark.  
 

Ambassadörer är tre kända handbollsspelare: 
Oscar Carlen   Ystads IF, Flensburg och Hamburg      78 A-landskamper 
Tobias Karlsson   Hästö IF, Hammarby IF och Flensburg     180 A-landskamper 
Patrik Fahlgren  Sävehof, Flensburg, Meltsungen, Hammarby IF  53 A-landskamper 
 
Tillsammans med en tysk partner (BalticFinance) så har vi satt upp försäljning, support och en liten del utveckling 
i Flensburg. Fantastisk tycker vi som länge sökt efter den här utvecklingen av ProCup. Vi får säkert anledning att 
återkomma med mer info om detta. Redan nu har vi 5 tyska kunder och förhoppningen är givetvis att ha samma 
utveckling som vi haft i Sverige och Danmark! 
 
 

Vi söker Dansk översättare 

 
Vi har tappat vår danska kamrat som under många år hjälpt oss med att översätta ProCup till 
danska. Vi säker därför någon ny so m kan var oss behjäplig. Inga förkrav behövs, vi har byggt en 
webportal som snabbt visar den svenska/engelska texten och en ruta för att knappa in den 
danska texten.        Är det intressant så skicka oss ett mail: info@procup.se          

SÖKES !!!! 

ProCup i Tyskland 

https://solidsport.com/
mailto:info@procup.se?subject=Översättning%20till%20danska


Lite smått och gott! 

Vi har tidigare meddelat att ProCup är vårt stora fokus och vi vill därför förtydliga ett par saker: 

 Support fungerar som tidigare! Vi vill dock helst att ni använder er av vårt supportformulär som ni hittar 

uppe i menyraden till höger när ni är inloggade i ProCup.    

 Vi tar gärna emot feedback på systemet, layout eller rena önskemål. På så sätt kan vi utveckla systemet. Tänk 

bara på att vi oftast behöver lite tid att lägga in era tankar och önskemål i produktionen. 

Succe! 
 

           
 

ProCups nya Live app har varit igång under en tid nu och vi vill givetvis meddela att det verkar ha blivit en 
succé. Oerhört många cuparrangörer har aktiverat den och fler och fler kör nu live-rapportering direkt ute på 
planer eller i hallar. Tanken var att förenkla live-rapporteringen för domare och funktionärer som sitter vid 
sidan av planen. Mer information finns inne i ADMIN under domarhantering. LIVE ikoner visas på hemsida 
och i appar när matcherna är igång och LIVE-rapportering körs: 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

Läs mer i manualen som du     
hittar här: 

        
        
         

 

 

Domarappen Ny funktion  

https://www.procup.se/adm/docs/ProCup_Ref_App_SVE.pdf


   

Dessa syns med ProCup 
 

                (klicka på företags-loggo för att komma till hemsida) 

Sportresor för alla 
 

Here We Go är proffs på sportresor. Med 

25 års erfarenhet erbjuder vi välkompone-

rade sportresor och träningsresor över hela Europa. Hos oss hittar du Europas guldkorn under ett tak. 

Här finns resor för alla. Vi levererar kvalitet och har många nöjda och återkommande kunder. Väl-

kommen att boka din resa med oss.  

 

Samarbetspartners 

Det överlägset bästa                                 
matchplaneringsverktyget 

 

Med ProKlubb förenklar ni er serieadministration och får samtidigt föreningens alla matcher presenterat i en 

modern och funktionell kalender på webben. 

Importera seriematcher för Fotboll och Handboll på ett par sekunder och lägg in träningar och andra aktivi-

teter i den grafiska kalendern. 

Lättsålda och välkända  
produkter! 
 

                  Kakor, godis & knäckesticks 

Det effektivaste sättet att tjäna pengar till klassen eller laget 

är att sälja produkter som är efterfrågade. Det gör försälj-

ningen både enkel och rolig att genomföra.  

BESTÄLL GRATTIS INFO-PAKET 

https://www.herewego.se/
https://www.kakservice.se/
https://www.kakservice.se/Infopaket
http://www.proklubb.se/
https://www.proklubb.se/mp/newclub.php?lng=SVE

