Manual för

ProCup APP

Besökarna kan via sin SmartPhone på ett enkelt sätt få reda på spelschema, online-resultat samt övrig
besöksinformation som ni själv kan designa.
ProCup App är en html-baserad app som till 100% fungerar på telefoner med Android och IOS (iPhone).

Enkelt att aktivera – enkelt att använda
Llogga in i ProCup och vidare till planeringsfasen

Välj menypunkt 14 – inställningar för ProCup APP

För besökarna på er cupsida, kommer detta automatiskt presenteras på startsidan, t.ex:

Dessutom kan ni skriva ut ett färdig-designat PDF-dokument med denna
information som lämpligen hängs upp på strategiska platser runt idrottsanläggningen. Funktionen är helt gratis att använda!

Ställ in färger som passar dig och ladda upp en cuplogga. Tänk på att utrymmet är ytterst begränsat i mobiltelefoner
så cuploggan måste vara liten och relativt smal. (rek 800x150 pixels)
Glöm inte att klicka i rutan för att aktivera funktionen på cupsidan (göra appen offentlig).

Du kan enkelt skifta namn på appen samt ladda upp en cuploggo

Ladda upp sponsor-logos
Du har möjlighet att ladda upp 5 egna sponsor-logos till appen. 2 är förinställda men går att korrigera.

Observera att storleken på sponsorloggan är begränsad då den inte får ta för stor
plats i en smart phone.

Om du anger en länk till sponsorns hemsida, kommer sponsorns logga att bli
klickbar. Länken MÅSTE starta med http:// ex http://www.procup.se
Om ni har en huvudsponsor kan ni välja 'Hög frekvens'. Då kommer denna
sponsor att visas mer ofta än de andra sponsorerna.

Du ges förutom de fasta menyerna möjlighet i appen att lägga till egna ikoner. Det kan vara en karta till spelplatsen,
väderinfo, senaste nytt (ladda upp en fil) eller annan info som ni vill förmedla via appen.

De ikoner som finns för installerat när cupen drar igång är:
 Resultat per klass
 Resultat per plan
 Pågående matcher
 Vinnare

Glöm inte att spara dina inställningar innan du avslutar!
LYCKA TILL!

