
NYHETSBREV 

 

I det här numret 
 

 Betalfunktioner ver 2 

 Ny ProCup-APP ver 2 

 Nya funktioner? 

 Senaste nytt 

 Q & A  

 Samarbetspartners 

ProCup  
 

Tiden rusar iväg och en stökig höst/vinter för vår del går nu mot 

förhoppningsvis bättre tider.  

Vi meddelade i somras att betalfunktioner och nya appar skulle lan-

serats redan innan vintern. Tyvärr hamnade jag på ett operations-

bord för en dålig höft med längre konvalescens än planerat och vår 

partner när det gäller apparna har inte levererat enligt överens-

kommelse. Med sådana oförutsedda händelser så bestämde vi oss 

för att kasta om i programmet. Nu har domar/funktionärs-appen 

lanserats, tillsammans med lite annat smått och gott och vi jobbar 

igen för högtryck med betalfunktioner samt apparna. Nya lanse-

rings-datum, är planerade, värmen är på ingång och vi är laddade 

till tusen. Bara att kasta loss! 

 

 

Nyhetsbrev 29 20 April 2019 

  
 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 

 

Info om WEBBLÄSARE... 
 

Som ni säkert vet finns det en uppsjö av webbläsare att välja mellan. Vi kan därför inte säkerställa att ProCup 
fungerar på samtliga och när nu också mobiltelefonerna gjort sitt intrång med oändligt många alternativ har 

vi valt att stödja de största med undantag av Internet Explorer som Microsoft själv håller på att fasa ut.  

ProCup fungerar därför fint i: 
 

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


     Hur fungerar detta? 
 

 

 
 

15 Maj lanserar vi betalningsfunktioner! 
 

I samarbete med Billmate kan vi med start 15 Maj erbjuda fullständiga betallösningar 
för våra svenska kunder. Med start 1 Augusti kan vi dessutom erbjuda våra danska 
kunder samma lösning.  

 
 

Vad har Billmate och ProCup gjort tillsammans? 
 

ProCup har sedan länge haft två alternativ för arrangören att hantera avgifter på, att skicka 

en faktura via systemet (MyTeam) eller att skicka ett mail med inbetalningsuppgifter. Det är 

både tidskrävande och framför allt ett manuellt arbete. Det är lätt att missa betalningar och 

det innefattar ständiga kontroller mot bank och plusgiro. Till detta kommer processen med 

betalningspåminnelser och osäkerheten runt lag som inte betalt avgifter. Vi har över lång tid 

fått önskemål om betallösningar och vi har nu tagit höjd för denna funktionsförbättring. 

 
Den lösning vi nu skapat tillsammans med Billmate är en komplett betallösning integrerad i 
ProCups system. Ni som arrangör får betalt av Billmate inom 5 arbetsdagar från lagens     
anmälan - utan diskussion! Billmate ansvarar för all hantering kring fakturering, påminnelser 
och inbetalning med full insyn för er i ProCup admin.  Enkelt, smidigt och tidsbesparande  
vilket också leder till bättre likviditet.. 
 
I betalningslösningen erbjuder vi kortbetalningar och fakturabetalning. På sikt kommer även 
Swish att erbjudas. 
 

Intresserad? Kontakta oss för mer information 
 

Ett betalningsavtal mellan er förening och Billmate måste upprättas. Så om ni är intresse-
rade, tveka inte att kontakta oss. 
Ni kan också få mer information - samt direkt ansöka om betalningsavtal - via denna länk: 
https://www.billmate.se/procup/ 
 
För kunder som tecknar betalningsavtal senast 31 Maj har vi ett introduktions-erbjudande 
om transaktionskostnad 2,5% + 2,50 kr.  Normal kostnad är 3,5% + 3,50 kr per transaktion. 
 
 

Betalfuntioner 

http://www.billmate.se/


Ny ProCup - app 

 

De ”riktiga” apparna är snart klara... 

 

Arbetet har pågått i snart ett år! MEN vi närmar oss slutfasen. Iphone-appen är i stort sett 
klar men eftersom projektet körs ihop med Android appen måste båda vara klara innan vi kan släppa ut 
dem. I planen var det Android appen som skulle bli färdig först men det är där vi stött på en del problem 
med utbytt programmerare och lite tekniska utmaningar bla i notifieringar när en match är spelad. 
 
Appen blir en gemensam ProCup-APP där du söker den cup som du vill besöka och därefter hämtas all in-
formation från den cupen in i appen. Bifogar lite bilder ur vår test app men med skarp information. När ap-
parna lanseras kommer HTML-appen att fasas ut men funktionerna i admin förblir ungefär de samma, med 
lite förändringar. 
 
Vi har också diskuterat om vi ska ta betalt extra för att våra kunder ska få nyttja appen eftersom det är en 
mycket kostsam historia att plocka fram. Utan att nämna siffror är det 6-siffriga belopp vi talar om…  

Ni kan dock vara lugna - Vi kommer inte att ta mer betalt, den kommer att ingå i era licenser! 
 

När Google / Apple ikoner dyker upp så är allt redo att köra.  
Ha tålamod! DETTA BLIR TOPPEN! 

  Laddas ner från Appstore / Google play 



Ny funktion  Domar / Funktionärs app 

 

 

 

 

       

     Domar-app - Starta matchur i mobilen 
 

För ett par veckor sedan lanserade vi Pro-
Cups nya Live app. Tanken är att det ska 
förenkla live-rapporteringen för domare 
och funktionärer som sitter vid sidan av pla-
nen. Mer information finns inne i ADMIN 
under domarhantering. LIVE ikoner visas på 
hemsida och i appar när matcherna är igång 
och LIVE-rapportering körs: 

 

 

 

 

    

 

 

 Läs mer i manualen som du hittar här: 

 

 

  

 

 

 

      Hantera dispanser och protester! 
 

Vi har byggt en avvikelserutin som hanterar tre olika typer av avvikelser: 
1. Per lag - t.ex. dispenser för överårig spelare 
2. Per match - protester eller andra orsaker som förändrar resultatet 
3. Konflikter i tabell - inbördes möte som avgjort tabellpositioner m.m 
 
Gemensamt för avvikelserutinerna är att det dels finns samlat på en plats i ProCup Admin. 

Vi tror att denna nya avvikelserutin kommer att vara ett stort stöd för er inom cuporganisationen. Och att 
det kommer minska trycket på sekretariatet, då informationen nu direkt finns på cupsidorna. Du finner 
menypunkten under menyn Under cupdagarna, se bild nedan.  

 

Läs mer i manualen som du hittar genom att klicka på ikonen. 

Avvikelser 

https://www.procup.se/adm/docs/ProCup_Ref_App_SVE.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/news_190_sve.pdf


      Mer nytt! 
 

Uppdatering betalningar - MyTeam/Visa anmälningar! 

Tidigare var man tvungen att exportera anmälda lag för att gjorda betalningar skulle få genomslag på webben 
(röd ==> grön boll) Detta gällde såväl icke MyTeam som MyTeam. 
 
Nu har vi gjort en ändring som får direkt genomslag på webben. Vi har även ändrat så att om man 
använder MyTeam så kan man inte korrigera något i anmälningsfasen, visa registrera anmälningar.  
                                   

                         Manual här till höger 

Uppdaterat i MyTeam 

                    
Google Maps! 

 

Google MAPS är nu igång sedan i höstas och det har blivit en positiv 

uppdatering för många. Du designar enkelt din egen karta och får en egen menyikon på hemsidan 

               

Lägg in: 

- spelplatser 

- incheckning och informationskontor 

- övernattning (skolor, hotell, vandrarhem) 

- stopp för busslinjer 

Google Maps är ett utmärkt verktyg för att pre-

sentera information geografiskt.  

 

Google MAPS 

Uppdaterat för domarna !  
 
I Vi har gjort en större ansiktslyftning av domarmodulen. 
 Dessutom har vi nu lagt till funktionärsanmälan som utgör en del av domarmodulen. 
 
Se mer i detalj genom att klicka på ikonen. 
        

Ny utskriftsmöjlighet! 

 
Du kan du ge besökande föreningar en extra möjlighet att följa 
andra lag i föreningen. Via länken klubbservice som du kan sepa-
rera så kan de få ut spelprogram per förening.  

 

Du aktiverar funktionen i designa utskriftscentral som då genere-
rar en egen ikon på hemsidan där utskriftsmöjligheten finns. 

                                

Klubbservice 

Domarhanteringen 

https://www.procup.se/adm/docs/news_175_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/news_170_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/Google_Maps_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! 
 

 

Länka till egen hemsida              

En del klubbar länkar ProCup-sidan till egen domän ex www.testcupen.se och det är då ytterst viktigt att ni väljer rätt 

länk från ProCup.  
 

                Generellt ska det ALLTID vara den korta varianten: https://www.procup.se/cup/30012.htm 

 

   Det finns också en egen meny för länkar som  du hittar i         

Anmälningsfasen: 

 

 

 

 

 

 

Hur ändrar jag ett lagnamn som redan är utplacerat 

 Det gör du i planeringsfasen, meny nr 6,    

placera ut lagnamn 

 Dra ”Återställ…” (1) över till höger och släpp 

det på felaktigt namn 

 Högerklicka på felaktiga lagnamnet så öpp-

nas 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 

 

I dette nummer 
 

 Betalfunktioner ver 2 

 Ny ProCup-APP ver 2 

 Nye funktioner? 

 Seneste nyt 

  Q & A  

 Samarbejdspartners 

ProCup  
 

Tiden flyver af sted og snart står høsten for døren og for vores del 

går det nu mod bedre tider.  

Vi meddelte i sommers at betalings funktioner og ny app skulle 

lanceres inden vinteren. Desværre havnede jag på et 

operationsbord med en dårlig hofte med længere optræning end 

planlagt  og vores partner når det gælder app’ene har ikke leveret 

det som var aftalt. Med sådanne uforudseende hændelser så 

bestemte vi os for at ændre planerne. Nu er dommer/funktionær-

appen lanserets, sammen med lidt andre godter og vi arbejder igen 

på høj tryk med betalingsfunktioner samt app’s. Ny lancerings-dato 

er planlagt.   

 

Nyhedsbrev 29 20 April 2019 

  

 T  +46 701 44 33 32 

 E  info@procup.se 

POSTADRESSE  

  

Efkon AB Cumap.se  

BESØGS ADRESSE  

  

Cumap.se / ProCup 

 

Info om Browser... 
 

Som i sikkert ved  findes der forskellige browsere at vælge imellem. Vi kan derfor ikke garanterer at ProCup 
fungerer på samtlige og har nu også mobiltelefoner gjort deres indtog med mange alternativer, Vi har valgt at 

støtte de største med undtagen af Internet Explorer som Microsoft selv udfases.  

ProCup fungerer derfor fint i: 
 

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


     Hvordan fungerer dette? 
 

 

 

15 Maj lancerer vi betalningsfunktioner! 

I samarbejde med Billmate kan vi med start den 15 Maj tilbyde fuldstændig betalings 

løsninger for vores svenske kunder. Med start 1 August kan vi desuden tilbyde vores 

danske kunder samme løsning.  

 

 

Hvad har Billmate og ProCup lavet til´sammen? 

ProCup har længe haft to alternativer for arrangøren til at håndterer udgifter på og at sende  

en faktura via systemet (MyTeam) eller at sende en mail med indbetalings oplysninger. Det 

er både tidskrævende og fremfor alt en manuel arbejde. Det har betydet mistede betalinger 

og det indbefatter stadig kontrol mod bank eller giro. Til dette kommer processen med 

betalings påmindelser og usikkerhed med hold som ikke betalt. Vi har i lang tid fået ønsker 

om betalings løsningar og vi har nu taget højde for denne funktionsforbedring. 

Den løsning vi nu skarpt sammen med Billmate er en komplet betalings løsning integreret i 

ProCups system. Du som arrangør får betaling af Billmate inden 5 arbejdsdage fra holdene     

tilmelding - uden diskussion! Billmate tager ansvar for all håndtering omkring fakturering, 

påmidelser og indbetaling med fuld gennemsigtighed for i ProCup admin.  Enkelt, smidigt og 

tidsbesparende hvilket også betyder bedre likviditet.. 

I betalningsløsningen tilbyder vi kortbetalinger og fakturabetaling. På sigt tilbydes endda 

MobilePay 

Intresseret? Kontakt os for mere information 

En betalingsaftale mellem dine forening og Billmate skal oprettes. Hvis du er interesseret, tøv 

ikke med at kontakte os. 

Du kan også få mere information - samt direkte ansøge om betalingsaftale - via dette link: 

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

 

For kunder som tegner betalingsaftale senest 31 Maj har vi et introduktions-tilbud med 

transaktions pris 2,5% + 2,50 kr.  Normal pris er 3,5% + 3,50 kr per transaktion. 

Betalingsfuntioner 

http://www.billmate.se/


Ny ProCup - app 

 

De ”rigtige” app er snart klar... 

 

Arbejdet har været i snart et år! MEN vi nærmer os slutfasen. Iphone-appen er i 

stort set klar men eftersom projektet køres samen med Android appen må begge være klar inden vi 

kan frigive dem. I planen var det at Android appen som skulle blive færdig først men vi er støt på en 

del problemer med uskiftende programmører og nogle tekniske udfordringer blandt andet når en 

kamp er spillet. 

Appen bliver en del af ProCup-APP når søger den cup som du vil besøge og derefter downloade al 

information fra den cupen ind i appen. Vedlæger lidt billeder fra vores test app men med skarp 

information. Nar apparne lanceres kommer HTML-appen udfaset men funktionerne i admin forbliver 

næsten de samme, med få forandringer 

Vi har også diskuteret om vi skal tage ekstra betaling for at vore kunder skal få nytte af appen 

eftersom det er en meget kostbar historie at udvikle. Uden at nævne prisen er det et 6-cifret beløb 

vi talar om…  

Du kan dog tage det roligt - Vi vil ikke opkræve mere, den kommer at indgå i din licens! 

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

Tålmodighed. DETTE BLIVER FANTASTISK 

  Download fra Appstore / Google play 



Ny funktion  Domar / Funktionärs app 

 

 

 

 

       

     Dommer-app - Start matchur på mobilen 
 

For et par uger siden lanserade vi ProCups 
nye Live app. Tanken er at det skal forenkle 
live-rapporteringen for dommerne og 
funktionærer som sidder vid siden af 
banen. Mere information findes inde i 
ADMIN under dommerhåndtering. LIVE 
ikoner vises på hjemmesiden og i appar når 
kampene er i gang og LIVE-rapportering 
anvendes: 

 

 

 

 

    

 

 

Læs mere i manualen som du finder her: 

 

 

  

 

 

 

    Håndterer dispensationer og protester! 
 

Vi har bygget en afviklings rutine som håndterer tre forskellige typer av afvigelser: 

1. Per hold - f.eks. dispensationer for ældre spillere 

2. Per kamp - protester eller andre årsager som forandre resultatet 

3. Konflikter i tabel - indbyrdes møde som afgjort tabel positioner m.m 

 

Fælles for afvigelser rutinerne er at de nu er samlet et sted i ProCup Admin. 

Vi tror at denne nye afvigelses rutine vil være til stor støtte og at det kommer til at mindske trykkett 

på sekretariatet, når informationen nu findes direkte på turnerings hjemmesiden. Du finder menue 

punktet under menu Under cupdagene se billed nedenfor.  

 

Læs mere i manualen som du finder ved at klikke på ikonet. 

Afvigelser 

https://www.procup.se/adm/docs/news_192_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/news_190_den.pdf


      Mere nyt! 
 

Opdatering betalinger - MyTeam/Vise tilmeldinger! 

Tidligere var du tunget til at eksportere tilmeldte hold for at betalinger ville kunne ses på webben (rød 

==> grøn ikoen) Dette skete både udenfor MyTeam som i MyTeam. 

 

Nu har vi lavet en ændring som vises direkte på webben. Vi har endda ændret så at hvis 

man anvender MyTeam så kan man ikke korrigere noget i tilmeldings, vise registrer 

tilmeledinger.  

Opdateret i MyTeam 

                    
Google Maps! 

 

Google MAPS er nu været igang længe og det er taget positivt imod 

for mange. Du designer nemt dit egen kort og får din egen menu ikon på hjemmesiden: 

               

Tilføj: 

- spillesteder 

- indtjekning og informationskontor 

- overnattning (skoler, hotel, vandrerhjem) 

- stopsted for buslinjer 

Google Maps er et udnærket værktøj for at vise 

information geografisk.  

 

Du hittar mer om funktionen inne i Admin - Design, inställningar och i PDF-filen .  

Google MAPS 

Opdateret for dommerne !  
 
Vi har lavet en større ansigts løft  af dommer modulet. 
 Desuden har vi nu tilføjet funktionær tilmelding som udgør en del af dommermodulet. 
 
Se flere i detaljer ved at klikke på ikonet. 
        

Ny udskrift mulighed! 

 
Du kan du give besøgende foreninger en ekstra mulighed 

for at følge andre hold i foreningen. Via link klubservice kan 

du nu få udskrevet kampprogram per forening.  

 

Du aktiverer funktionen i designe udskriftscentral som der 

tilføjer en punkt på hjemmesiden hvor udskrifts mulligheden 

findes. 

Klubservice 

Dommerhåndteringen 

https://www.procup.se/adm/docs/news_175_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/news_170_sve.pdf
https://www.procup.se/adm/docs/Google_Maps_SVE.pdf


Lidt småt og godt! 

Vi har tidigere meddelat at ProCup er vores store fokus og vi vil derfor tydelige gøre et par sager: 

Support fungerer som tidigere! Vi vil dog helst at du benytter dig af  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 ønsker. På denne måde kan vi udvikle systemet. Tænk bara på at vi oftest 

behøver lidt tid at lægge det i produktionen. 

 

      2 ofte spørgsmål / svar! 
 

 

Link til egen hjemmeside              

En del klubber linker ProCup-siden till egen domain f.eks www.testcupen.se og det er da yderst vigtigt at 

vælger den rigtige link fran ProCup.  
 

                Generelt ska det ALLTID være den korte variant: https://www.procup.se/cup/30012.htm 

 

   Der findes også en menue med links som  du finder i  

tilmeldingssfasen: 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan ændrer jag et holdnavn som allerede er udplaceret 

Det gør du i planeringsfasen, menue nr 6,    placer 

holdnavn 

Træk ”Tilret…” (1) over til højre og slip det på fejlagtigt 

holdnavn 

Højre klick på fejlagtigt navnt så åbnes en rude øvrest. 

Ændre nann, gem 

Træk tilbage rettet hod til sin position på højre sidae 

Opdater lodtrækning nederst 

 

Questions & Answers 



   

Disse synes godt om 
 ProCup 

 
              

  (klik på firmalogo for at komme til 

hjemmeside) 

Sportsrejser for alle 
 

Here We Go er proff på sportsrejser. Med 25 års erfaring tilbyder vi velkomponerede sportsrejser 

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

for alle. Vi leverer kvalitet og har mange tilfredse kunder. Velkommen til at booke din rejse hos os.  

 

Samarbejsspartnere 

Komplet webbaseret                                                   
medlemssystem 

Medlemsregister - Enkelt medlemsregister med udskrift muligheder og andre funktioner. 

Hjemmesider - Skabe enkelt hjemmesider koblet til grupper i medlemsregistret.  

Fakturering - Skabe enkelt fakturar med foreningens engne gebyrer. 

Fremmøde - Registrer fremmøede enkelt i mobilen.  

Tilmeldingsformular - Skabe tilmeldingsformular för nye medlemmer, integreret med hjemmesiden.  

Let solgte og velkendte  
produkter! 
 

                  Kager, slik & knækkers 

Det nemmeste måde at tjene penge til klassen eller holdet er 

at sølge produkter som er efterspurgte. Det gør salget både 

enkelt og morsomt att gennemføre.  

BESTIL GRATIS INFO-PAKKE 

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

