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1. Hvad er ProCup LIVE? 
ProCup LIVE gør det muligt at lave
følge matcher hele tiden mens der spilles
 

• Sende match via videokamera eller smart phone, broadcasting 
(uStream, Youtube, Bambuser m.m)
 

• Registrere hændelser under 
 
 
 
 
 

ProCup LIVE indgår i basismodule

 
  

 

 
gør det muligt at lave live rapportering af matcher således at besøgende

mens der spilles. To separate funktioner er tilgængelige

via videokamera eller smart phone, broadcasting / streaming via tredjeparts 
Bambuser m.m) 

ndelser under matchen, f.eks. målscore, assist, udvisninger, gult kort, 

modulet i ProCup og er gratis for alle kunder som anv
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øgende via hjemmesiden kan 
e: 

streaming via tredjeparts løsning 

r, gult kort, statistik m.m. 

som anvender ProCup.  
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2. Hvad vises for besøgende
Hvis der findes en liverapportering a
nedenfor. 
 

 
 
 
Når besøgende klikker på den grønne
Antal spillede minutter, aktuel st

Programmet opdaterer automatisk
 

 
  

 

øgende? 
s en liverapportering af hændelser, så vises et speciel ikon ved side

ønne LIVE-ikonen, vises nedenstående pop-up bil
ter, aktuel stilling samt hændelserne for respektive hold. 

automatisk hver 30:e sekund. 

 

Side 3 

2016.04.15 

en om matchen, se billed 

 

up billede. 
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Hvis der findes en liverapportering a
nedenfor. 
 
 

 
 
 
Når besøgende klikker på film-ikonen, vis
 
 
 

  

 

liverapportering af video, så vises et speciel ikon ved siden om matchen, se bil

ikonen, vises nedenstående pop-up billede med live
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n om matchen, se billede 

 

med live udsendelse. 
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3. ProCup LIVE via Admin

3.1. Opsætning i Admin 

Her er en enkel checkliste som kan v
 
� Ska LIVE video sendning aktiver

med deres smartphones eller ska det 
 

� Ska LIVE hændelser registrere
registreringen med deres smartphones eller ska
 

� Skal score automatiskt skabes
 
 
Nedenfor vises et eksempel på LIVE rapportering via webben:
 
 

 

dmin 

som kan være godt at studere: 

aktiveres? I så fald – skal du tilbyde besøgende at være
s smartphones eller ska det kun være udvalgte personer? 

registreres? I så fald – skal du tilbyde besøgende at være 
s smartphones eller skal det kun være udvalgte personer via webadmin?

l score automatiskt skabes? 

på LIVE rapportering via webben: 
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ære deltager i livesendning 

 deltager i hændelses 
personer via webadmin? 
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3.2. Aktiver LIVE  i ProCup 

Du finder menupunktet Design a
 

 
 
Indstillinger formuler for ProCup
information. 

  

 

af ProCup LIVE under fanen Design, Indstillinger: 

 

 

ProCup LIVE vises. Det anbefales at klikke på de grå/blå u
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grå/blå udråbstegn for at få mere 
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Videosendning 

Først og fremmest: ProCup tilbyder
Der findes en mængde aktører på mark
phones. Nedenfor listes nogle af
 

• Bambuser – svensk firma
• uStream – en af de største
• LiveStream er en relativt ny akt
• YouTube 

 
 
OBS! Det er vigtigt at du sætter dig
Test gerne hjemme i god tid inde
bliver skuffet. ProCup tager ikke a
omkring hvordan man anvender de
 
 
Angiv Pinkod for at sende video. 
lade pinkoden være blank. 
 
Efter video sendningen er lavet, 
leverandøren af programmet hvor

 
 
 
Funktionen ”Start video sendningen
Dette indikeres med en ikon for video
 
Klik på ikonet for at starte video 

  

 

tilbyder ikke software eller app’ for video sending. 
rer på markedet som tilbyder gratis programmer som kan 

f aktørerne: 

firma 
største aktører 

en relativt ny aktør 

dig ind i hvordan programmet fungerer inden du 
den turneringen. Ellers er der risiko for at mange bes

tager ikke ansvar for funktionaliteten i disse app og kan ikke
nder dem. 

. Hvis du vil at video sendning skal være tilladt for 

 kan den findes aktiv et vist antal dage på cupside

vor længe en sendning gemmes på deres server. 

 

ndningen” er aktiv på cupsiden op til 3 timer inden matchen 
r video optagelse, se figur nedenfor. 

 sendningen for den aktuelle matchen (dette beskriv
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som kan downloades til smart 

 starter video sendingen. 
besøgende uden sending og 

kke svare på spørgsmål 

r valgfri besøgende, kan du 

en. OBS! Kontroller med 
 

matchen er slutspillet. 

beskrives i senere kapitel). 
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Rapporter hændelser 
 

Giv dig god tid til at sætte dig ind i
hjælp. 
 

Det er muligt at registrere live resultat 
spiller nummer”. 

 

 

ProCup LIVE kan automatiskt ska
Nedenfor indstillinger talar om følgende

• En skytteliga pr aldersklass
• Max 4 niveauer pr aldersklass

 

 

Glem ikke at afslutte dine indstill
 

 

 

 
  

 

d i hvad som kan indstilles. Anvend gerne de hjælp

live resultat uden adgang til holdopstilling. Fjern krydsmarkeringen fr

LIVE kan automatiskt skabe en skytteliga. 
ølgende: 

ldersklasse 
ldersklasse (klik på hjælpeikonen for eksempel) 

 

linger med at klikke på Gem. 
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lpeikoner for at få ekstra 

smarkeringen fra ”Angiv 
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3.3. Registrering af LIVE hændelser (admin / smart phones)

 

Via admin vælger du Registrere LIVE matchresultat

 
 
Registreringsbilledet inddeles i forskellige
Øverst vises information omkring val
Nederst vises aktuelle hændelser i matchen

  

 

ndelser (admin / smart phones) 

LIVE matchresultat. 

 

 

forskellige afsnit. 
kring valgt match, klokken samt aktuel stilling.  

ndelser i matchen 
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Holdopstillning 

Klik på ikonet  som findes
Nu vises holdopstilling for hjemm
 

OBS! Hvis du anvender MyTeam

her.  Når du klikker på Gem holdo
 

 

 
 
Startholdet ved matchstart findes på
 
Når matchen starter, klik på Start

 
Tips! Krydsmarker Stop tiden ved ny h

 

Nu tikker tiden og den vises med gr
Ændre hvis du behøver at korriger

 

  

 

findes på forskellige steder i formulaen. 
emmeholdet (til venstre) samt udeholdet (til höjre). 

MyTeam og holdlederne har udfyldt i holdopstilling, så fin
holdopstilling, returneres til foregående formular. 

findes på nedenstående figur: 

Start-knappen 

d ny hændelse hvis du afvikler indendørs fodbold 

 

s med grøn tekst. Du kan manuelt klikke på Stop (derefter 
korrigere tiden 
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findes denne information 

 

hvis du afvikler indendørs fodbold eller Ishockey. 

refter Fortsæt) eller på 
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Registrer en hændelse 
Hvis f.eks. hjemmeholdet score, ska
ikonen for hjemmehold.  

 

Nu ændre ikonerne farve. Hvis du 
kryds. 
 

Type af hændelse skal vælges fra
sport du valgte i indstillingerne. Vi v

 
 

Du hopper nemt med TAB-tangenten mell
 
Tiden hentes automatiskt fra klokken. Angiv
Spillernummer ska angives. Finde
 
Resultat på dette tidspunkt ligger som information o
inden hændelsen som gælder. Neden for
 

  

 

, skal du nu registrer en hændelse. Klik på den grønne

du ved en fejl begynder at registrere en hændelse, kan du klik

a listen. Observer at der findes forskellige hændelser 
. Vi vælger GO: Mål fra listen. 

tangenten mellem de forskellige felter. 

klokken. Angiv minuttal eller hele klokkeslag (fra fanen
des spilleren, vises navnet til højre. Ellers vil navnet

ligger som information og kan ved behov justeres. Observer at det 
Neden for stod der 0-0 da nr 10 scorede mål. Nyt resultat 
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ønne 

 

ndelse, kan du klikke på det røde 

ndelser afhængig af hvilken 

 

anen Indstillinger). 
net ”ukendt” blive brugt. 

s. Observer at det er resultatet 
mål. Nyt resultat er altså 1-0. 
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Når du klikker på Gem-knappen, bli

 

Hvis man skal registrere Assist til målet, 
OBS! Glem ikke at starte klokken 
 
 

Ændre eller fjern en hændelse 

Eksempel: Det var ikke nr 10 som 

 Klik på redigeringsikonet 
 
Nu vises information i registreringsbil
Byt til korrekt spiller og klik på Gem

 
Hvis skal fjerne hændelsen, skal du klik
 
 
Halvleg. 

Klik på Stop. Nu ændres teksten til 

 

knappen, bliver hændelsen gemt længst nede. 

Assist til målet, er det bare at udføre samme procedure. 
ken igen hvis du valgte at den skal stoppes automatiskt.

r 10 som lavede 1-0 målet. 

 

s information i registreringsbilledet. 
Gem. 

du klikke på Fjern knappen i stedet. 

ten til Fortsæt. Klik på denne når næste halvleg eller period
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s automatiskt. 

eller periode starter 
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Matchen slut 
Kompletter med eventuelt matchslut o
 
Nu beregnes tabeller, eksport sker til webben o
slukkes for denne match. 

 

 

Udskrift af matchrapport 

Klik på udskrift ikonet. 

 
 

Normalt behøver du ikke at ændr

 

Kompletter med eventuelt matchslut og klik på knappen Matchen slut. 

port sker til webben og denne grønne live-rapporteringsikon f

 

ndre på kriterierne i næste billede. Det er kun at klik
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rapporteringsikon for besøgende 

at klikke på Udskrift 
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Nedan visas ett exempel på matchrapporten inklusive händelser:

 

Nedan visas ett exempel på matchrapporten inklusive händelser: 
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3.4. Målskytteliga 

Hvis du aktiverer målskytteliga i 
automatiskt er ny menupunkt oör bes

 
 

Nedenfor vises et eksempel på målskytteliga:

 
  

 

 menupunktet Admin af ProCup LIVE (se kapitel 3
ör besøgende: 

 

empel på målskytteliga: 
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3.2), så kommer 
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3.5. Start videosendning 

Du aktiverer Videosendning af matcher

 
Funktionen ”Start videosendningen” 
Dette indikeres med et ikon for video

 
 
Pinkod skal angives. Hvis du ikke 

 
 
Verificer først at det virkelig er korrekt match som du videos
Bekræft start tidspunkt og indsæt
Afslut med at klikke på Gem. 
 

 

matcher  i menupunktet Admin af ProCup LIVE (se kapitel 4.2).

ndningen” er aktiv på cupsiden op til 3 timer inden matchen 
r video optagelse, se figur nedenfor. 

ikke angiver blankt i indstillinger, vises dette billed 

r korrekt match som du videosender. 
indsæt hele link til video sendningen. 
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(se kapitel 4.2). 

matchen er færdig spillet. 
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3.6. Redigere videosendning i webadmin

Du finder menupunktet Redigere

 

 
Her kan du ændre, rette eller ska
tekster til venstre. 
 

 

ndning i webadmin 

e LIVE Video sendning i webadmin. 

 

 

eller skabe hvilken video sendning når som helst ved at klik
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at klikke på de farvede 

 


