Kom – igang – manual
For at starte skal du registrere dig og din forening:
https://www.procup.se/adm/procup_newclub.php
Log ind med de oplysninger du for i din mail:
https://www.procup.se/adm/login.php
Vælg hvilken type af arrangement du vil arbejde med:

Udfyld i navn, spilledato, emailadresse, mm

Hvis du tidligere har haft et arrangement kan du kopiere disse indstillinger her og endda lukke
tilmeldingsformularen så at der ikke tilmeldes på en gammel hjemmeside:

Nar du er klar klikker du på skabe portal og nu bygger ProCup en hjemmeside til dit arrangement som
du efterfølgende selv kan designe via webadmin:

Ved at klikke på hjemknappen kommer du altid til startsiden for Procup admin

Her har du blandt andet grund indstillinger hvor du indstiller klasser og baner til din cup
Du har dine kontakt oplysninger og du kan skabe nyt arrangement her. Øverst har du også de
forskellige faner som man arbejder i.
ProCup har nu skabt hjemmesiden og du finder den ved at klikke på genvejen.

Grund indstillinger er vigtige at kende eftersom det er her man ændre i klasser og ændrer / tilføjer
baner.

DESIGN INDSTILLINGER

1 Start med at ændre indstillinger for Cupen

Her kan du ændre/tilføje flere sprog, vælge hvilke funktioner som skal vises på hjemmesiden og lidt
forskellige alternativer omkring statistik. Lukke tilmeldingsfunktionen kan du også gøre her:

Glem ikke at gemme når du er klar

2 Eventrullen
Dit arrangement vises automatisk på www.eventrullen.se og du har muligheden for at tilføje med
flere oplysninger:

HUSK – Glem ikke at gemme nederst.

3 Design Startside, tema og farver

Her designer du lidt mere på selve cupsiden og dens udseende. Blandt andet kan du her ændre farver
og uploade billeder såsom klubemblem/cuplogo og et banner. Tips: billedstørrelse angives i pixlar!
Vil du uploade eget billed på startsiden gør du det her: eller så vælger du blandt de som findes i
systemet.

På samme måde kan du også ændre teksten på rubrik og informationstekst på startsiden. Du kan
også koble sammen med Facebook/Youtube-konto hvis du har det samt egne sponsorbilleder.
ProCups samarbejdspartners ligger som med i starten og de kan de-aktiveres her.

GEM!

4 Designe tilmeldingsformular

Her designer du din tilmeldingsformular så at du får den information du ønsker. Synlig = med på
hjemmesiden, Obligatorisk = man skal indtaste information for at komme videre

Du skaber også selv den tekst / information du vil formidle både som tekst på tilmeldingsformularen
og i den email som sendes per automatik efter tilmeldingen.

Ang klasser så kan du lave indstillinger som begrænser antal hold per tilmelding her 1. Klasser har du
angivet i starten men vil du aktivere flere så gør du det. Du kan også angive maxantal hold per klasse.
Hvis du bruger med automatisk reserveliste regner systemet selv ned og slår over til reserveliste når
tallet nås 2. Er en klasse fyldt uden at du anvender automatisk reserveliste, kan du selv slå den til via
3
reserveliste .

Du kan endda tilføje egne felter hvis du har ønsker at få yderligere information i det vi kalder for
indtastningsfelt. Her findes forskellige alternativer og hvis du klikker på informationsikonen så kan
du læse mere.

5 Menuer og dokument

Vil du uploade egne dokumenter til hjemmesiden, f.eks. indbydelsen, regler eller skabe menuer for at
formidle anden information gør du det her:

Klik på ÆNDRE for at korrigere allerede menuer:

•
•
•

Nu får du mulighed at vælge tre alternativer:

Link = som der står – indsæt et link til din hjemmeside eller anden webside
Upload = upload egne dokumenter f.eks. PDF eller billeder (JPG, PNG)
Fri Tekst = en tekstrude hvor du kan skabe egen tekst ikke for billeder kun ren tekst

6 Designe banners

Banners er em måde at give sponsorer lidt mere plads. Disse vises i ProCups hjemmeside lidt længere
nede på siden:

Du klikker på pilen for uploade dit billede. Reference mål er 270 x 110 pixlar. Du kan også vælge at
du vil have større banner (højre = 210 pixlar)

Udfylder du i webadresse bliver banner klik bare og besøgeren sendes videre til det link du angiver.

