NYHETSBREV
7 Augusti 2017

Nyhetsbrev 26

ProCup

I det här numret

Över 310 klubbar är nu igång i ProCup och vi ser ett ständigt ökande



Allmän information



Nyhet - statistik anmälda lag

VI ligger inte på latsidan och även i det här numret introducerar vi



Stora förbättringar i MyTeam

flera nya funktioner som vi tror att många av er kommer att ha nytta



Nyhet - Etikettutskrifter

av.



ProCup på Facebook



Nya utskriftsfunktioner

cuper. Högtider som mellandagarna och trettonhelgen är alltid stora



Nya funktioner startsidan

cuphelger. Vår support arbetar som alltid även då och vi kan inte



Afrika - Proclava

nog betona vikten av att alltid delge oss så mycket info som möjligt



Ytterligare språk i Admin

antal. Cumap är ett minne blott och vi förstår först nu hur viktig och

efterlängtad den här uppdateringen av vårt cupsystem var.

Nu när vintern närmar sig kommer många av våra kunder att köra

när ni har behov av kontakt.

Planerade
LANSERINGSDATUM
Vintern - Förbättrad domarhantering
Vår/sommar - Betalfunktioner

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.

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

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

Cumap.se / ProCup
Florettgatan 29 C
254 67 Helsingborg

Efkon AB Cumap.se
Valborgsgatan 59
21613 Limhamn

Statistik anmälda lag

Vi har nu lanserat en
statistikdel som visar
anmälningsläget per
klass och datum.
Är ni inne på år 2 i ProCup kan du koppla samman fjolårets cup och
då få en check på läget
jämfört med ifjol, detta
hanteras genom knappen Redigera:

Vad betyder detta?

Förbättringar MyTeam

Gäller endast i MyTeam!

Automatisk hämtning av lagnamn
Vi har uppdaterat en masterdatabas med drygt 8000 idrottsföreningar i Sverige och Danmark.
Detta ger bättre kvalitet och enkelhet för både den som anmäler och cuparrangören.
Och det bästa är att masterdatabasen automatiskt
blir uppbyggd på sikt
med nya lag från t.ex.
Norge och Tyskland. När
du som i detta fall knappar in Helsingborgs (1)
så dyker alla liknande
alternativ upp (2) :

När du väljer klubb så fylls automatiskt tröjfärg och landskod i. Skulle det inte finnas
eller vara fel går det att redigera.

Använd gästkorten som preliminära gästkort vid anmälning av klubb
Lagledaren blir påmind vid inloggning till
MyTeam med de preliminära antalen. Ni
kan få prognos och utfall mellan preliminärt och definitivt antal.

Kräv detaljinformation för anmälda lag
18 lag anmälda i ett bräde? Vem är
respektive lagledare?
Nu kan ni kräva att det specificeras lagledaruppgifter för samtliga lag.

Etikettutskrifter

Vad är nytt?

Vi har fått många förfrågningar om utskriftshantering av etiketter och det har vi nu
byggt in en funktion för. Tre kategorier finns för tillfället men fler kan läggs till efterhand. Ni kan nu designa etiketter utifrån era önskemål och eftersom det finns en
mängd olika mått och fabrikat har vi försökt vara flexibla.


- matcher och ev. domare



- Salar och lag som ska övernatta där



- deltagande lag

Du hittar funktionen i menyn UNDER CUPDAGARNA som nr 10

ProCup kanal på FB!

Facebook

Vi finns nu på Facebook och där hittar du senaste nytt, tips och annan nyttig information från oss. Har
du ett FB-konto så kan du enkelt gilla oss för att ta del av flödet. Du hittar oss här:

ProCup på Facebook

Nya utskriftsfunktioner

Vad är nytt?

Nya features:
- en gemensam utskriftcentral
- From-tom datum utskrift planer. Plus tidbegränsning

- Utskrift per arena
- Klubbservice

- Utskrift senaste ändringar sedan förra utskriften (Resultat tabben)
- Matcher till Excel

Startsidan (carousel)

Hur ser det ut?

På startsidan (gäller endast carousel) så kan du nu addera antal dagar som är kvar till cupstart samt
hur många lag som är anmält på cupsidan. Detta administreras i admin under design startsida
Fungerar både på ”vanlig” hemsida:

Samt på integrerad hemsida:

Tillsammans med Proclava

Projekt Afrika

Vi är glada och stolta att kunna presentera
det senaste i ProCups utveckling. Via ett
samarbete med Proclava har vi varit i Afrika
och numera finns ProCup representerat i Elfenbenskusten. Fotbolls och handbollsförbunden kommer framöver att administrera sin
tävlingsdel i vårt system. Projektet är i sin
linda men vi kommer efterhand att uppdatera
er på vår Facebook-sidai vad som händer.
För ändamålet och för andra användare körs
nu även ProCup på Franska

:)

Admin på Tyska

TYSKA

Vi har tidigare berättat om att vi haft hjälp med översättning till engelska och franska. Det är nu klart
och implementerat i systemet. Vi stannar inte där utan fortsätter att utöka ProCup med nya språk.
Nästa steg är att få en tysk version och den räknar vi med ska vara på banan under vintern.
ProCup är kompatibelt med Apple, Windows och
Android. Vi utvecklar i Firefox och Chrome och
supportar även Safari och Edge.

