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ProCup

I det här numret

Vi närmar oss 400 klubbar som valt att köra ProCup och glädjande är



Allmän information



Nyhet - Laguppställning



Målskyttar + Fair Play



Noll-fakturera egna lag



Inbjudningsfunktion



Elitgrupper

ren. Vi har också påbörjat planering för en domar-app där tanken är



Facebook

att matchklocka, mål, utvisningar osv ska kunna administreras direkt



Afrika - Proclava



Ytterligare språk i Admin

att vi fått våra första kunder i Norge. Vi kör för första gången cuper i

England och det finns intresse för ProCup i Tyskland.
Vi saknar nog alla lite värme och den ska vara på väg men än så
länge är det vinterläge i Skåne. Då passar vi på att jobba vidare med
stora utmaningar där betalfunktioner kommer att prioriteras under
våren. Förhoppningsvis kan vi börja testa dessa framåt sensomma-

i telefon av domaren på plan. Enligt planeringen ska vi kunna ha det

klart i slutet av sommaren. I detta nummer hittar ni nyheter och tips
som vi hoppas kan vara till hjälp!

Planerade
LANSERINGSDATUM
Sommar/Höst - Förbättrad domarhantering

Sen-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 i menyraden 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

Laguppställning per match

Hur gör man?

Laguppställning per match

Nu kan man välja om laguppställningar per match ska visas i matchinfon för besökare. Gäller både på
webben och i appen.
Ytterligare en bra funktion är att man kan välja om laguppställningen ska vara redigerbar per match.
På så sätt lägger man ansvaret på lagledarna att hantera detta innan matchstart. Det hanteras genom
att ledaren loggar in från cupsidan.
Använder du målskyttehantering så visas målen med bollar på webben.
OBS! Vi har slagit på funktionen för samtliga aktiva turneringar.
Om ni inte vill ha funktionen aktiverad, välj Design > 1: Turneringsinställningar och språk.

Målskyttar + Fairplay

Nu kan ni hantera målskyttar

Målskyttar samt Fairplay
Nu fungerar målskyttehanteringen både med
och utan liverapportering.
Målskyttehanteringen har fungerat tidigare men endast om man kört liverapporteringen.
Även Fairplay är lanserat nu!
Läs mer i PDF-manualen!

:

När egna lag inte ska faktureras

Noll (0) Fakturor

De allra flesta arrangörer har egna förenings-lag med i cupen som inte ska faktureras.
Det har vi nu löst så att de
också blir "gröna" i betalning.
(Gäller endast MyTeam)
Se bifogad bild!

Skicka ut inbjudan
Ni har nu möjlighet att i Planeringsfasen skicka Email - bjuda in lag som deltagit i era
tidigare ProCup cuper . Ligger som en
egen flik.
Likaså kan ni i Domarhantering skicka mail
till domare som tidigare varit aktiva hos er.
Ligger också i en egen flik!

Maila lag/domare i tidigare cuper

Elitgrupper

Vad är detta?

Fler och fler turneringar har haft önskemål om att kunna mixa gruppspelet med elit/breddgrupper. Vi har
tagit fasta på detta och gjort en stor förändring i ProCup.

Det fungerar på så sätt att arrangören kan bestämma antal lag som går vidare per grupp beroende på kvalité i
grupperna. Du kan t.ex. döpa grupp 1 till Elitgrupp A där lag 1,2,3 och 4 går till A-slutspel. Sedan kallar du grupperna B, C, D och E för ”bredd-grupper” och därifrån går endast 1:orna till A-slutspel. Resterande lag kan gå vidare till
B-slutspel.
Klicka på PDF ikonen för manual.

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 (klicka på bilderna):

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

Samarbetspartners

Dessa syns med ProCup
(klicka på företags-loggo för att komma till hemsida)

Sportresor för alla
Here We Go är proffs på sportresor.
Med 25 års erfarenhet erbjuder vi välkomponerade sportresor och träningsresor över hela Europa. Hos oss hittar du Europas guldkorn under ett tak.
Här finns resor för alla. Vi levererar kvalitet och har många nöjda och återkommande kunder. Välkommen att boka din resa med oss.

Komplett webbaserat
medlemssystem
Medlemsregister - Enkelt medlemsregister med utskriftsmöjligheter och andra funktioner.
Hemsidor - Skapa enkelt hemsidor kopplade till grupper i medlemsregistret.
Fakturering - Skapa enkelt fakturor med föreningens olika avgifter.
Närvaro - Registrera närvaro enkelt i mobilen.
Anmälningsformulär - Skapa anmälningsformulär för nya medlemmar, integrera det på hemsidan.

Lättsålda och välkända
produkter!
Kakor, godis & knäckesticks

Det eﬀektivaste sättet att tjäna pengar till klassen eller laget
är att sälja produkter som är efterfrågade. Det gör försäljningen både enkel och rolig att genomföra.

BESTÄLL GRATTIS INFO-PAKET

