Manual for

ProCup APP

Besøgende kan via sin SmartPhone på een enkelt måde få styr på kampprogrammet,
kampprogrammet online-resultater samt
øvrige information som du selv kan design
designe.
ProCup App er en html-baserad App
pp som fungere 100% på telefoner med Android og IO
OS (iPhone).

Enkelt at aktiverer – enkelt at anvende
Log ind i ProCup og videre
re til planeringsfasen

Vælg menupunkt 14 – indstillinger forr ProCup APP

dette automatiskt på startside, f.eks:
For besøgende på din cupside, vises dett

Desuden kan du udskrive et færdig-design
designet PDF-dokument med denne
information som nemt hænges op på strategisk
strategiske pladser på spillestederne.
Funktionen er gratis at anvende!

Indstil farver som passer dig og upload dit cuplogo. Tænk på at pladsen er yderst begrænset i mobiltelefoner så
cuplogo måske skal være lille og relativt smal. (800x150 pixels)
Glem ikke at klikke i ruten for at aktivere funktionen på cupsiden (gør Appen offentlig).

Du kan enkelt skifte navn på appen samt Uploade et cuplogo

Upload sponsor-logo
Du har mulighed for at uploade op til 5 egne sponsor-logo til appen. 2 er foruddefineret men kan korrigeres.

Observer at størrelsen på sponsorlogo er begrænset da der ikke er meget
plads i en smart phone.

Hvis du angiver et link til sponsorens hjemmeside, vil sponsor logo blive
klikbar. Linket SKAL starte med http:// f.eks http://www.procup.se
Hvis du har en hovedsponsor kan du vælge 'Høj frekvens'. Da vil denne
sponsor vises mere ofte end de andre sponsorer.

Du kan foruden de faste menuer mulighed for i appen at tilføje egne ikoner. Det kan være et kort til spillesteder,
vejrinfo, seneste nyt (upload en fil) eller anden info som du vil formidle via appen.

De ikoner som findes installeret når cupen er i gang er:
• Resultat pr klasse
• Resultat pr bane
• Igangværende matcher
• Vindere

Glem ikke at gemme dine indstillinger inden du afslutter!
HELD OG LYKKE!

