
NYHETSBREV 

Planerade  

LANSERINGSDATUM 
 

Sensommar - Betalfunktioner 

Höst - Cup-APP 

Vinter - Domar app 

I det här numret 
 

 Betalfunktioner 

 Ny Cup-APP  

 Vad kommer sedan? 

 Nyheter under sommaren 

 Q & A 

 Samarbetspartners 

ProCup  
 

När den varmaste sommaren på över 200 år nu bara är ett minne 

så är det kanske många som längtar efter att dra igång höstens och 

vinterns aktiviteter. Vi har krupit in på våra kontor och kört igång 

och vi rivstartar detta nyhetsbrev med att lansera stora uppdate-

ringar som kommer till ProCup under hösten/vintern. Vi belyser 

också några av de nyheter som släppts under sommaren. Ingen av 

dessa nya funktioner kommer att kosta extra, alla funktioner ingår 

alltid i ProCup... 
 

Snart kör 500 klubbar ProCup och vi försöker hålla jämna steg med 

att få ut information till er i takt med allt som händer. Vi har dessu-

tom fått våra första tyska kunder så nu hittar ni även ProCup i ett 

antal handbollscuper nere på kontinenten. 
 

Dags att dra igång en spännande höst! Nu kör vi... 

Nyhetsbrev 28 28 Augusti 2018 

  
 T  +46 701 44 33 32 

 E  info@procup.se 

 W www.procup.se 

POSTADRESS  

  

Efkon AB Cumap.se  

Valborgsgatan 59 

21613 Limhamn 

  

BESÖKSADRESS  

  

Cumap.se / ProCup 

Florettgatan 29 C 

254 67 Helsingborg 

Så här fint meddelande 

fick vi från vår första 

tyska ProCup - kund!  

http://www.eventrullen.se/
mailto:info@procup.se
http://www.procup.se/


     Hur fungerar detta? 
 

Betalfuntioner 

I samarbete med Malmö företaget Billmate har vi under ett halvårs 
tid arbetat med att bygga in betalfunktioner i ProCup.  
 

När vi talar om betalfunktioner menar vi att lagavgifter, deltagaravgifter, gästkort och alla andra avgifter/
kostnader ska kunna beställas via MyTeam och sedan betalas direkt av användaren via betalkort, faktura 
eller bankkoppling.  

 

I ProCup hade man tidigare två val för sina betalningar, att skicka ut en 
faktura via systemet eller att skicka ett mail med inbetalningsuppgifter 
direkt till anmälaren. Den nya lösning vi skapat tillsammans innebär 
istället att cuparrangörerna erbjuds en komplett betallösning direkt 
integrerat i ProCups system.  
 

Fördelen för ProCup blir att de nu kan erbjuda en mer komplett tjänst där cuparrangörerna får en mer 
effektiv och tidsbesparande tjänst. Dessutom får lagen en enklare betallösning med fler betalsätt! 
 
Själva funktionen kostar inget extra att aktivera i ProCup. Däremot 
kommer varje transaktion att beläggas med en kostnad. Arrangö-
ren avgör själv om man står för denna kostnad eller om den ska 
läggas på beställaren, lite som att man betalar serviceavgift när 
man beställer biljetter över nätet.  
 
Viktigt att veta: Föreningen/arrangören behöver dels aktivera funktionen i ProCup SAMT skapa en part-
ner relation med Billmate då det finns ett strikt reglemente att ta hänsyn till vad avser pengaflöde, trans-
aktionshantering mm. Detta innefattar bla fullmakt från styrelsemöte - LÄS MER och ansök via denna länk: 
billmate.se/procup  
 

Just nu kör ett par cuper skarpt och vi beräknar att funktionen finns tillgänglig innan septembers utgång.  
 
   Vi svarar gärna på frågor,  
       -  välkomna att köra igång! 

https://www.billmate.se/procup
http://www.billmate.se/


Ny Cup - app 

 

EN ”riktig” app är i utvecklingsstadiet... 

 

Projektplaneringen är klar. Utvecklare är kontaktade och arbetet har kickat igång… 
 
Enligt plan ska en riktig app lanseras senast i slutet av november och det kommer att bli grymt! Vi knycker 
lite här och var, kommer på unika lösningar och ser till att ProCup appen blir 
en unik upplevelse för alla besökare. Tanken är att det blir just en ProCup-
app som känner av om du närmar dig en cup (via gps) alt så söker du den 
cup du vill besöka / ha info om och därefter klickar du dig vidare in i cup-
appen. 
 

Vi kommer givetvis att återkomma till detta när vi har mer information. Un-
der tiden bjussar vi på ett litet urklipp från projektplaneringen överlämnat 
till programmerare: 
När Google / Apple ikoner dyker upp så är allt redo att köra.  
Ha tålamod! DETTA BLIR GRYMT! 

  Laddas ner från Appstore / Google play 

       

     Domar-app - Starta matchur i mobilen 
 

Vi har tidigare nämnt att en domar app är på ingång. När vi talar 
om domar app menar vi en funktion som styr matchur, plussar på mål, registrerar varningar, utvisningar assist 
osv.  

Allt detta ska administreras via mobiltelefon och tanken är att domaren / assistenter vid sidan av ska sköta det 
live. All information visas sedan på cupsidan alt i den nya appen (se ovan)  med en LIVE– ikon synbar. 

Målet är att den här funktionen ska vara klar och lanserad under vintern. Exakt datum får vi återkomma till när 
det närmar sig …. 

Kommande planer 

      Revidering av hela domar-delen… Funktionärs-anmälan! 
 

Samtidigt som vi bygger en ny domar-app kommer vi att revidera hela domarhanteringen. Vi har en del bra 
önskemål om förbättringar som vi vet kommer att förbättra ProCup.  

Bla kommer det att bli möjligt att ta emot anmälningar för olika typer av funktionärer ex skolpersonal eller 
intressenter till kiosken, tävlingssekretariat osv. Kommer någon gång under vintern.   

       

Google Maps! 
 

Vi kommer att ge alla cuper möjlighet att integrera Google Maps i cupsidor och i appar, både den html som 

finns nu och i kommande app. Det betyder att ni i admin kan lägga till positioner som sedan visas med olika 

färger beroende på om det är spelplats, skola eller busshållplats. KOMMER I BÖRJAN AV SEPTEMBER 

Ny layout på cupsidorna - Fokus sociala medier! 
 

Detta skal kommer alltså att ha mer fokus på sociala medier. Planerad lansering början av 2019. Koppling mot 
cupernas sociala medier har efterfrågats och vi kopplar även samman detta i de nya apparna. Spännande   
tider! Är att vänta!! 



      Senaste sommarnytt! 
 

Nya förbättringar! 

Vi har nu gjort en översyn av önskemålen och synpunkter på MyTeam och gjort en större förändring. 
Förändringen fokuserar primärt på hanteringen av boendeönskemål, allergier samt specialmat.  
 
OBS! Alla som använder MyTeam har nu extrafält Allergi och Specialkost aktiverade. Vill ni inte 
ha dessa aktiverade, måste ni logga in under Generella inställningar och avaktivera dessa fält. 
                        

                                  Mer info i PDF-filen  

Uppdaterat i MyTeam 

                   Säkrade hemsidor - Https:// 
 

Varför gör vi denna ändring? 
Trenden går mer och mer åt att hemsidor körs i säkert läge. Detta medför att eventuella hackare får svårare att 
angripa websidorna. Google har tagit en policy att deras sökmotor kommer att prioritera sajter som körs i säkert 
läge och om man idag har en egen cupsajt som körs i säkert läge och försöker inbädda ProCup så har detta inte 
fungerat. Nu kommer det automatiskt att fungera eftersom ProCup också körs i säkert läge. 
 

Vad menas då med säkert läge? 
Enkelt svar är att i stället för http:// i adressen så finns det https://. Dvs protokollet http utökas med ett "s". 
För att kunna köra https:// behövs i grunden ett så kallat SSL-certifikat på webplatsen och detta har ProCup. 
 

Påverkar det oss cuparrangörer? 
Nej, inte alls. Alla nya turneringar som skapas kommer nu automatiskt att ha https:// i adressen. 
Tidigare skapade turneringar går även utmärkt att köra i säkert läge. Bara lägg till ett "s" efter "http" i er cup länk. 

Säkerhet på webben 

Ny funktion !  
 
I rullande skärmar, kan ni nu ha ett kör-
ningsschema som automatiskt ändras 
dynamiskt under dagen. 
Stor nytta för de turneringar som har 
många grupper som spelar vid olika tid-
punkter under dagen. 
 

Exempel:  
Grupp 1 o 2 i P09 visas mellan kl 06.00 till 
13.59 - Grupp 3 o 4 i P09 visas mellan kl 
14.00 och 22.59.      

Ny utskriftsmöjlighet! 

 
Du kan nu skriva ut alla matcher som startar ett visst klockslag. Extra intressant för de cuper som 
har gemensam matchstart.  
 
Du hittar funktionen  Under cupdagarna, utskriftscentralen, fliken Per plan.                               Mer info i PDF-filen  

Utskriftscentralen 

Resultatskärmar 

https://www.procup.se/adm/docs/news_85_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/news_76_sve.pdf


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. 

      2 ofta återkommande frågor / svar! 
 

                                   

Hur ändrar jag datum på cupsidan? 

- Det gör du i design inställningar, menynr 1, Turneringsinställningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ändrar jag ett lagnamn som redan är utplacerat 

 Det gör du i planeringsfasen, menynr 6, placera ut lagnamn 

 Dra ”Återställ…” (1) över till höger 

och släpp det på felaktigt namn 

 Högerklicka på felaktiga lagnamnet 

så öppnas en ruta överst. Ändra 

namn, spara 

 Dra tillbaka rättat lag till sin position 

på höger sida 

 Uppdatera lottning nederst 

Questions & Answers 



   

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 välkompone-

rade 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. Väl-

kommen att boka din resa med oss.  

 

Samarbetspartners 

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 försälj-

ningen både enkel och rolig att genomföra.  

BESTÄLL GRATTIS INFO-PAKET 

https://www.herewego.se/
https://www.myclub.se/
https://www.kakservice.se/
https://www.kakservice.se/Infopaket


NYHEDSBREV 

Planlagte  

LANCERINGSDATOER 

Sensommer - Betalingsfunktioner 

Efterår - Cup-APP 

Vinter - Domar app 

I det nummer 
 

 Betalingsfunktioner 

 Ny Cup-APP  

 Hvad kommer senere? 

 Nyheder fra sommeren 

 Q & A 

 Samarbejtspartner 

ProCup  
 

Når den varmeste sommer i mere end 200 år nu bare er et 

minde så er der ganske mange som længens efter at at 

komme  igang med efteråret og  vinterens aktiviteter. Vi har 

krybet ind på vore kontor og godt i gang og vi starter dette 

nyhedsbrev med at lancere store opdateringer som kommer 

til ProCup i efter året. Vi belyser også nogle af de nyheder 

som blev udgivet i sommeren. Ingen af disse nye funktioner 

vil koste ekstra, alla funktioner indgår altid i ProCup... 

 

Snart køre 500 klubber ProCup og vi forsøger at holde tempoet 

med at få information ud i takt med alt det som sker. Vi har 

desuden fået vore første tyske kunder så nu findes endnu flere 

ProCup i et antal håndboldcupper på kontinentet. 
 

Tid til et spændende efterår! Nu starter vi... 

Nyhedsbrev 28 28 August 2018 

Sådan en fin 

meddelelse fik vi fra 

vores første tyske 

ProCup - kunde!  

  
 T  +46 701 44 33 32 

 E  info@procup.se 

 W www.procup.se 

POSTADRESS  

  

Efkon AB Cumap.se  

Valborgsgatan 59 

21613 Limhamn 

  

BESÖKSADRESS  

  

Cumap.se / ProCup 

Florettgatan 29 C 

254 67 Helsingborg 

http://www.eventrullen.se/
mailto:info@procup.se
http://www.procup.se/


     Hvordan fungerer det? 
 

Betalingsfuntioner 

I samarbejde med Malmø firmaet Billmate har vi efter et halvårs 

tid arbejdet med at indbygge betalingsfunktioner i ProCup.  

 

Når vi taler om betalingsfunktioner mener vi at hold gebyr, deltagergebyr, gæstekort og alle andre gebyrer/

udgifter ska kunne bestilles via MyTeam og siden betales direkte af 

brugeren via betalings kort, faktura eller bankopkrævning.  

 

I ProCup havde man tidligere to muligheder for sine betalinger, at sende 

en faktura via systemet eller at sende en mail med indbetalings 

oplysninger direkte til tilmelderen. Den nye løsning som vi har skabt 

betyder i stedet for at cuparrangørerne tilbydes en komplet betalings løsning direkte integreret i ProCups 

systemet.  

Fordelen for ProCup bliver at du nu kan tilbyde en mere komplet tjeneste hvor cuparrangørerne får en mere 

effektiv og tidsbesparende tjeneste. Desuden får holdene en 

enklere betalingsløsning med flere betalingsmåder! 

Selve funktionen koster ikke ekstra at aktiverer i ProCup. Der imod 

kommer hver transaktion belagt med en afgift. Arrangøren afgør 

selv om man står for dette afgift eller om den skal lægges på 

bestilleren, lige som man betaler serviceafgift når man bestiller billetter over nettet.  

Vigtigt at vide: Foreningen/arrangøren skal dels aktivere funktionen i ProCup SAMT skabeen partner 

relation med Billmate da der findes et strengt reglement med hensyn til pengestrømme, 

transaktionshåntering mm. Dette indbefatter bla fuldmagt fra bestyrelsen - LÆS MERE og ansøg via dette 

link: billmate.se/procup   Lige nu køre et par cuper test og vi regner med at funktionen bliver tillgængelig 

inden udgangen af september.  

   Vi svarer gerne på 

spørgsmål,  

       -  velkommen til starte 

https://www.billmate.se/procup
http://www.billmate.se/


Ny Cup - app 

 

EN ”rigtig” app er på udviklingsstadiet... 

 

Projektplaneringen er klar. Udviklere er kontaktet og arbejdet er sparket igang… 

Enlig plan er rigtig app lanceres senest i slutningen af november og det bliver fantastisk. Vi løfter lidt sløret for 

denne unik løsninger og sørger for at ProCup appen bliver en unik oplevelse for alle besøgende. Tanken er 

at det bliver en ProCup-app som finder ud af at du nærmer dig en cup (via 

gps) alt så søger du den cup du vil besøge / ha info om og derefter klikke du 

dig videre in i cup-appen. 

Vi fortæller mere om denne, når vi har mere information. I mens viser vi her 

et lille udklip fra projektplaneringen overgivet til programmørerme: 

Når Google / Apple ikoner dukker up så er alt klar til at køre.  

Ha tålmodighed! DETTE BLIR FANTASTISK! 

  Download  fra Appstore / Google play 

       

     Dommer-app - Start matcher i mobilen 
 

Vi har tidligere nævnt en dommer app er på vej. Når vi talar om 
dommer app mener vi en funktion som styre matchur, score på mål, registrerer advarsler, udvisninger assist 
osv.  

Alt dette ska administreres via mobiltelefon og tanken er at dommeren / assistenter ved siden af skal skøtte 
dette live. Al information vises så på cupsiden alt i den nye appen (se ovenfor)  med en LIVE– ikon synlig.. 

Målet er at den her funktion skal være klar og lanceret inden vinteren. Eksakt dato kendes når det nærmer sig 
…. 

Kommende planer 

      Revidering af hele dommer-delen… Funktionær-tilmelding! 
 

Samtidigt med vi bygger en ny dommer-app vil revidere hele dommerhåndteringen. Vi har en hel del gode 
ønsker, som vi ved kommer til at forbedre ProCup.  

Bla bliver det muligt at tage imod tilmeldinger fra forskellige typer af funktionærer ex skolepersonale eller 
interessenter til kiosken, sekretariat osv. Kommer engang i efteråret / vinter.   

       

Google Maps! 
 

Vi  giver alle cuper mulighed for at integrere Google Maps i cupsiderne og i apper, både den html som findes 

nu også i kommende app. Det betyder at du i admin kan tilføje positioner som siden vises med forskellige 

farver afhængig om det er spilleplads, skole eller busholde plads. KOMMER I  BEGYNDELSE AF SEPTEMBER 

Ny layout på cupsidorne - Fokus sociale medier! 
 

Der kommer mere fokus på sociale medier. Planeret lancering i begyndelsen av 2019. Kobling imod 

cupernes social medier er efterspurgt og vi kobler endda dette sammen i den nye app. Spædende 

tider!.  Værd at vente på!! 



      Seneste sommernyt! 
Nye forbedringer! 

Vi har nu gjort en eftersyn på ønsker og synspunkter på MyTeam og lavet en større forandring. 

Forandringen fokuserer primært på håndteringen af indkvarterings ønsker, allergier 

samt specialmad.  

 

OBS! Alle som anvender MyTeam har nu ekstrafelt Allergi og Specialkost aktiveret. 

Vil du ikke have disse aktiveret, må du logge ind under Generelle indstillinger og 

deaktivere dette felt. 

Opdateret i MyTeam 

                   Sikrede hjemmesider - Https:// 
 

Hvorfor laver vi denne ændring? 
Trenden går mere og mere mod at hjemmesider køres i sikkert tilstand. Dette medføre at eventuelle hackere får 
svære ved at angribe websiderne. Google har lavet en policy fra deres søgemotor som prioritere sider som køres i 
sikkert tilstand og hvis man i dag har sin egen cupside som køres i sikkert tilstand og forsøger angribe ProCup så 
har dette ikke fungeret. Nu vil det automatisk fungere eftersom ProCup også køres i sikkert tilstand. 
 

Hvad menes da med sikkert tilstand? 
Enkelt svar er at i stedet for http:// i adressen så findes der https://. Dvs protokol http erstattes med et "s". 
For at kunne køre https:// behøves et så kaldt SSL-certifikat på websiden og dette har ProCup. 
 

Påvirker det os cuparrangører? 
Nej, slet ikke. Alle nye turneringer som oprettes bliver automatisk med at have https:// i adressen. 
Tidligere oprettede turneringer kan også køre i sikkert tilstand. Bare tilføj et "s" efter "http" i din cup link.     

Sikkerhed på webben 

Ny funktion !  
 
I rullende skærme, kan du nu have et 
kørsels skema som automatisk ændres 
dynamisk i løbet af dagen. 
Stor nytte for de turneringer som har 
mange grupper som spiller på forskellige 
tidspunkter. 
 

Eksempel:  
Gruppe 1 og 2 i P09 vises mellem kl 06.00 
til 13.59 - Gruppe 3 og 4 i P09 vises 
mellem kl 14.00 og 22.59.      

Ny udskriftsmulighed 

 
Du kan nu udskrive alla matcher som starter på angivet tidspunkt. Ekstra interessant for de cuper 
som har samme matchstart.  
 
Du finder funktionen  Under cupdagene, udskriftscentralen, fanen Pr plan.                               Mer info i PDF-filen  

Udskriftscentralen 

Resultatskærme 

https://www.procup.se/adm/docs/news_85_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/news_76_sve.pdf


Lidt småt og godt! 

Vi har tidigere meddelt at ProCup er vores store fokus og vi vil derfor tydeliggøre et par sager: 

Support fungerer som tidigere! Vi vil dog helst at du anvender vores supportformular som du finder oppe i menu rækken til 

højre når du er logget ind i ProCup.    

Vi tager gerne imod feedback på systemet, layout eller andre ønsker. På denne måde kan vi udvikle systemet. Tænk bare på at vi 

oftest behøver lidt tid at lægge dine tanker og ønsker i produktionen. 

      2 ofte hyppige spørgsmål / svar! 
 

                                   

Hvordan ændre jeg dato på cupsidae? 

- Det gør du i design indstillinger, menu nr 1, Turneringsindstillinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan ændre jeg et holdnavn som allerede er udplaceret 

Det gør du i planeringsfasen, menu nr 6, udplacere holdnavn 

Træk ”Tilføjet…” (1) over til højre og slip 

det på forkert navn 

Højreklik på forkert holdnavn så åbnes en 

rude øverst. Ændre navn, gem 

Træk tilbage korrekt hold til sin position 

på højre side 

Opdater lodtrækning nederst 

 

Questions & Answers 



   

Disse synse om ProCup 
 

                (klik på firma-logo for at komme til hjemmeside) 

Sportsrejser for alle 
 

Here We Go er prof på sportsrejser. Med 

25 års erfaring tilbyder de vel tilrettelagt 

sportsrejse og træningsrejser over hele Europa. Hos os finder du Europas guldkorn under et tag. Her 

finde rejser for alla. Vi leverer kvalitet og har mange tilfredse kunder. Du er velkommen til at bygge 

dine rejse hos os.  

 

Samarbejspartnere 

Komplet webbaseret                                                   
medlemssystem 

Medlemsregister - Enkelt medlemsregister med udskriftsmuligheder og andre funktioner. 

Hjemmesider - Opret enkelt hjemmesider koblet til grupper i medlemsregistret.  

Fakturering - Opret enkelt fakturer med foreningens forskellige gebyrer. 

Tilstede - Registrere tilstede enkelt i mobilen.  

Tilmeldingsformular - Opret tilmeldingsformular for nye medlemmer, integreret på hjemmesiden.  

Letsolgte og velkendte  
produkter! 
 

                  Kager, slik & knikkers 

Den mest effektive måde at tjene penge til klassen eller 

holdet er at sælge produkter som er efterspurgte. Det gør 

salget både enkelt og sjovt at gennemføre.  

BESTIL GRATIS INFO-PAKKEN 

https://www.herewego.se/
https://www.myclub.se/
https://www.kakservice.se/
https://www.kakservice.se/Infopaket

