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ProCup

I det här numret

Över 240 klubbar är nu igång i ProCup och antalet ökar varje vecka.



Allmän information



Ny funktionalitet i vår app

behåller ett par sidor från förra numret i slutet eftersom vi anser att



Nivåanpassad cup/spelordning

de fortfarande är aktuella och intressanta för er att uppmärksamma.



Nyheter i aktivitetskalendern

I detta nummer fokuserar vi på nya funktioner i vår omarbetade app, vyer i aktivitetskalendern plus att vi ger er en ny
funktion när det gäller förbundens regler om att inte tävla för
de under 13 år. Vi kallar det nivåanpassad cup spelordning/
lottning...



Tips & Trix



Kategori - åldersklasser



Sponsorer per åldersklass



Laguppställningar online

Passar på att delge er ett par cupsidor som vi tycker ser genom-



Äldre nyheter i Aktivitetskalendern

arbetade ut. Kanske kan ni snappa upp något till er cupsida här:



Ytterligare språk i Admin



Nya samarbetspartners



Betalfunktioner

Vi arbetar för högtryck med uppdateringar, förbättringar och nya
funktioner och här till höger informerar vi om senaste insatserna. Vi

Tyresö handboll
http://www.procup.se/cup/30914.htm

Planerade
LANSERINGSDATUM
Augusti - Ny APP-layout
Hösten - Förbättrad domarhantering
och utskrifter
Vintern/Vår- Betalfunktioner

Fortuna FF
http://www.procup.se/cup/30752.htm

Licenspriset stiger med de nya funktionerna!

PRISHÖJNING!

ProCup har nu varit igång i ca 1½ år och vi har en stor backlogg med önskemål om ny funktionalitet. Utveckling av programvara kräver resurser och priserna för drift av domäner har ökat. Licenspriserna kommer därför att höjas under hösten.
För mindre cuper är höjningen - på årsbasis - c:a 250-500 kr medans det för de större cuper handlar om drygt 1000 kr.

Vad är nytt i appen?

Nytt APP-utseende

Vi får ofta frågan om varför vi inte utvecklar en ”riktig” app. Vårt svar på den frågan är att en
”riktig” app måste skapas individuellt mot varje cup-arrangör och dessutom bör den då finnas
till Iphone och Android. Det medför stora kostnader samt tidsresurser som vi inte har möjlighet att erbjuda.
Vi fortsätter därför att utveckla vår mobila app i webbrowser-miljö för att alla arrangörer ska
kunna administrera den på ett enkelt sätt. Den nya versionen
har tagit stora förbättringssteg. T.ex. kan nu besökarna lägga
upp bilder och kommentera matcher.

Modernare gränssnitt. Responsiv i alla enheter.


Mer funktionalitet, t.ex.
visa anmälda lag och följ era
favoritlag


Koppling mot sociala medier som FB.
Appen hämtar ert namn och profilbild automatiskt från facebook. Ni kan också dela inlägg på Facebook.

Besökarna kan kommentera och
ladda upp bilder från matcherna

Galleri med besökarnas matchbilder visas nu på startsidan.

Nivåanpassat cupspel

Vad betyder detta?

Som många av er vet har fotbollsförbundet gått ut med regler om att 12-åringar och yngre inte får
spela cup där vinnare utses. Vi har byggt in ett par olika lösningar i ProCup som hanterar detta och
den senaste funktionen kallar vi för nivå anpassat cupspel. Enkelt förklarat så bygger ni upp cupen
med traditionellt gruppspel och adderar därefter det vi kallar för omlottningsgrupper.
När ni gjort allt klart och validerat så klickar ni i nivåanpassat spel och då kommer vare sig resultat
eller tabellpositioner at visas på hemsidan. Fördelen är att ni kan precisera vilka lag som ska spela
mot varandra i omlottningsgrupperna, exempelvis alla som ”vinner sina grupper kan lottas in i omlottningsgrupp 3 medans de som kom 3or i sina resp grupper kan lottas in i omlottningsgrupp 1. På
så sätt nivå anpassar man fortsättningsspelet för lagen utan att utse vinnare.
Här nedan visar vi med lite bilder hur det kan se ut:

Nytt i aktivitetskalendern



Vad är nytt?

Möjlighet av olika planvyer där man snabbt kan växla från t.ex. 7-manna till 11-manna planer

Här ovan syns vy 1 där 4 planer är aktiva. Skifta till vy 2 så har du möjlighet att aktivera andra planer.



Minimera vänstersidan vilket medför att mer av planerna syns på skärmen.



Möjlighet att makulera och ändra på tabellösa matcher direkt i matchlistan.

Tips & Tricks

Vad är nytt?

Tips & Tricks
Genom att klicka på de tre vita strecken, så öppnas en meny med olika alternativ.

1 Logga ut.
Kommer inte ProCup ihåg din senaste turnering du varit inne och arbetet
med? Orsaken är att du inte loggat ut korrekt. Använd utloggning från
denna meny så kommer du tillbaka till din senaste cup när du loggar in
nästa gång.
2 Byta till ett annat event
2.

3 Skicka felrapport till ProCup
Skicka felrapporter via denna menyn. Då får vi automatiskt ert kundnr och eventnummer och kan
snabbare hjälpa er.

Inbjudningsturnering

Hur funkar det?

Om ni arrangerar inbjudnings cup där inte anmälningen är officiellt öppen kan ni nu aktivera en funktion som
förenklar för er. Funkar endast i MyTeam och kan aktiveras under MyTeam - Generella inställningar.
En speciell länk skapas som cuparrangören sedan kan maila till inbjudna lag.
Anmälningslänken visas inte på den officiella cupsajten.

Vad är VM-grupper?

VM - grupper

Med VM-grupper menar vi den typ av slutspel som vanligtvis används i Handbolls-VM mm. Ni har nu möjlighet att spela vanligt gruppspel, koppla på nytt grupp gruppspel där lagne tar med sig poäng. Ett exempel:
4 grupper m 4 lag, ettan och tvåan i varje grupp går vidare till ny grupp (2 grupper m 4 lag) och de lag som kommer från
samma grupp möts inte i nya gruppen utan tar istället med sig resultat och poäng från matchen i den inledande gruppen.
Detta aktiveras efter det att ni gjort planering och genomför grafisk planering inklusive slutspelsgrupper.

Kategorier

Bättre översikt på hemsida

Den nya layouten har gett oss möjligheter att bättra på översikt av resultat. Bland annat kan man nu lägga till
kategori på klass och då delas upp på resultatsidorna. Ni löser det i grunduppgifter - åldersklasser:

Highlighta sponsorer ytterligare!

Sponsorer per klass

Vi har nu aktiverat möjlighet att lägga till en sponsorlogga per åldersklass. Detta gäller hemsidan under resultat.
I admin— design och inställningar hittar ni en ny meny nr 6b - koppla sponsorloggor per åldersklass:

ProCup är kompatibelt med Apple, Windows och
Android. Vi utvecklar i Firefox och Chrome och
supportar även Safari och Edge.

Laguppställning

Hantering av laguppställningar

Vi har tidigare bara erbjudit digital laguppställningshantering om man kört via MyTeam. Det ändrar vi nu och
lägger till en helt ny funktion för att få in laguppställningar även om ni inte har behov av MyTeam.
Funktionen kan slås på eller av direkt vid skapande av ny turnering alt under Design > 1: Turneringsinställningar
och språk
En speciell inloggningslänk skickas till lagledarna då ni importerat och godkänt anmälningarna (gäller ej
MyTeam).
Vid skapa turnering:

I design inställningar

Slå på/slå av:

Vi har skapat den här funktionen med tanke mot mobilhantering och därför har den samma utseende som
registrering av resultat i mobilen:

Aktivitetskalendern

Lite nytt i aktivitetskalendern
Håll muspekaren över match – nu syns starttid:

Ändra storlek på planer i sidled:
Markera högerkanten på en plan och drag.

Ändra speltid på en specifik match:

Skriv ut
Ny knapp som passar in
planerna på utskriften

Skifta plats/position på 2 olika matcher:
Knappen "Byt plats på matcher" blir aktiverad när två
valfria matcher blivit valda

Engelska i Admin (och snart också Franska)

Engelska / Franska

VI har tidigare berättat om att vi haft hjälp med översättning till
engelska. Det är ny klart och implementerat i systemet. Vi stannar inte där utan fortsätter att utöka ProCup
med nya språk. Nästa steg är att få en franske version och den räknar vi med ska vara på banan under senhösten.

Betalfunktioner

Betalfunktioner!

Betalfunktioner i systemet är ett stort och mycket komplicerat
projekt. Vi har inte kommit längre med våra planer men vi kommer under hösten att ta ett grepp om denna
funktion. Vi har kontakt med ett par intressanta ”andrahands-parter” som redan har utvecklat liknande funktioner och vi ska utvärdera dessa för att se vad vi har för behov och vilka utmaningar vi står inför. Ha tålamod
för vi ger inte upp om att ha det på plats vad det lider!

Vi öppnar upp för fler ProCup - partners

Samarbetspartners

Vi är medvetna om att ni cuparrangörer vårdar era sponsorer
ömt. Vi blir titt som tät varse om att det finns intressenter som gärna syns i våra kanaler. Vi försöker därför att
hitta partners till oss som inte krockar med era. Vi har tidigare varit restriktiva med både antal och bransch.
Det är vi fortfarande men vi ger nu ytterligare ett par företag chans att synas i ProCups kanaler. Vet du med
dig att någon av era sponsorer vill synas i ett större sammanhang så be dem kontakta oss!

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 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.



Matchplanering och seriehantering från förbund har inte byggts in i

ProCup. I dagsläget kan vi inte

svara på när eller om det kommer att integreras. För er som använder den funktionen i Cumap så stänger
vi inte ner det. Fortsätt arbeta parallellt med båda systemen men betala bara licens för

T +46 701 44 33 32
E info@procup.se
W www.procup.se

ProCup.

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

Cumap.se / ProCup
Florettgatan 29 C
254 67 Helsingborg

Efkon AB Cumap.se
Valborgsgatan 59
21613 Limhamn

