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1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto 

Tässä osassa kuvataan Visma Business Tuotetarrat –sovelluksen käyttötarkoitusta ja 

toimintaa yleisellä tasolla sekä kerrotaan, kuinka se saadaan käyttöön. 

1.1 Sovelluksen kuvaus 

Tuotetarrat-ohjelmaa käytetään Visma Business-ohjelman tuotteiden tuotetarrojen 

tulostamiseen. 

1.2 Käyttöönotto 

Käyttöönottotoimet teet Tuotetarrat-sovelluksessa. Asetukset tallennetaan yrityskohtaisesti, 

joten valitse ensin listasta yritys ja sitten Työkalut | Asetukset . 

 

 
Yrityksen valintalista. 

1.2.1 Oletuskirjoitin 

Voit asettaa tarroille oletuskirjoittimen. Tulostimet haetaan Windowsin tulostimista. Jos 

jätät oletuskirjoittimen tyhjäksi, oletuksena on Windowsin oletustulostin. 

 

 
Oletuskirjoittimen valinta. 

1.2.2 Oletusraportti 

Voit asettaa tarroille oletusraportin luomalla ensin Raportit-listan ja sitten valitsemalla 

niistä oletuksen. Raportit-listan luontiin pääset Raportit-painikkeella. 
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Raportit-painike. 

 

Lisää uusi raportti tyhjälle riville taulukon loppuun. Valitse raporttitiedosto kyseisen 

sarakkeen oikean reunan painikkeesta …  ja anna Kuvaus-sarakkeeseen raportille nimi. 

Voit hyödyntää raporttia Tuotetarra.rpt , joka on asennettu ohjelman ajohakemiston 

Reports-alihakemistoon. 

 

 
Raporttien editointi. 

 

Valitse oletusraportiksi jokin luomasi raportti. 

 

 
Oletusraportin valinta. 

1.2.3 Tuoteryhmä-kenttä 

Valitse Tuoteryhmä-kenttä, jonka mukaan rajataan tulostettavat tuotteet. 
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Tuoteryhmä-kentän valinta. 
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2 Tuotetarrojen tulostaminen 

Luvussa annetaan ohjeet tuotetarrojen tulostamiseen. 

2.1 Tuotteiden valinta 

2.1.1 Tuotteet-taulukko 

Tulostettavat tuotteet kerätään Tuotteet-taulukkoon. Voit lisätä taulukkoon tuotteita eri 

tavoin ja tarvittaessa tyhjentää taulukon Tyhjennä-painikkeella. 

 

 

2.1.2 Tuoteväli 

Valitsemalla tuotevälin alku ja loppu Tuotteet-taulukkoon lisätään aakkosjärjestyksessä 

näiden välissä olevat tuotekoodit.Valitse tuotevälin alku tai loppu joko tekstikentän oikean 

reunan painikkeesta …  tai kirjoittamalla tekstikenttään tuotekoodi. 

 

Tuotteet-ruudulla voit muuttaa järjestyksen kuvauksen mukaiseksi napauttamalla kyseistä 

sarakeotsikkoa. Toinen napautus muuttaa järjestyksen päinvastaiseksi. 

 

 
Tuotteen valinta. 

 

Taulukon ensimmäinen rivi on suodatin-rivi. Voit nopeuttaa tuotteen löytämistä 

kirjoittamalla suodatin-riville alkukirjaimia tuotteen koodista, kuvauksesta tai vaikka 

molemmista. 
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Suodatin-rivin käyttö. 

 

Toinen tapa löytää tuote nopeasti on napauttaa esim. Tuote-saraketta jollain rivillä ja 

kirjoittaa alkukirjaimia. Taulukon kohdistus muuttuu kirjoittamaasi kohtaan. 

 

 
Taulukon kohdistus. 

Hyväksy valintasi joko Valitse-napilla tai kaksoisnapauttamalla tuoteriviä taulukossa. 

 

Kun olet valinnut tuotevälin alun ja lopun, napauttamalla Lisää lisäät tuotevälin tuotteet 

Tuotteet-taulukkoon. 

 

Huom! Jättämällä tuotevälin lopun tyhjäksi vain tuotevälin alku –kentän tuote lisätään 

Tuotteet-taulukkoon. Kirjoittamalla tuotekoodin alku-kenttään voit hyväksyä myös Enter-

näppäimellä. 

2.1.3 Tuoteryhmä 

Valitsemalla tuoteryhmän Tuotteet-taulukkoon lisätään ryhmään kuuluvat tuotekoodit. 

Käytettävä tuoteryhmä-kenttä määritellään ohjelman asetuksissa. Valitse tuoteryhmä joko 

tekstikentän oikean reunan painikkeesta …  tai kirjoittamalla tekstikenttään tuoteryhmän 

numero (hyväksyntä Enter-näppäimellä). 
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Tuoteryhmän valinta. 

2.1.4 Monivalinta 

 

Napauttamalla Valitse tuotteet –nappia voit valita Tuotteet-taulukkoon useita tuotteita 

kerralla. Tuotteet-ruudulla voit poimia tuotteet yksitellen pitämällä Ctrl-näppäin 

alaspainettuna tai valita tuotevälin Shift-näppäin alaspainettuna. Hyväksy valintasi Valitse-

napilla. 

 

 
Tuotteiden monivalinta. 

2.2 Tulostus 

Ennen tulostusta valitse kirjoitin ja raportti. Anna myös tulosteiden määrä Kopioita-

tekstikentässä. Oletuskirjoitin ja –raportti luetaan ohjelman asetuksista. Kuitenkin 

oletuskirjoittimen puuttuessa asetuksista oletuksena on Windowsin oletuskirjoitin. 
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Kirjoittimen ja raportin valinta. 

 

Tarkista vielä Esikatsele-napilla raportin sisältö ja tulosta sitten tarrat joko Tulosta-napilla 

tai esikatseluruudulta. 

 
Esikatsele- ja Tulosta-napit. 

 

 
Tuotetarra-raportin esikatselu. 

 

2.3 Tuotteen tarran tulostuksen automatisointi 

Tuotetarrat-sovellus on mahdollista käynnistää Visma Business –ohjelmasta luomalla 

painike. Painiketta käyttäessäsi Tuotetarrat-sovellus avataan kohdistettuna Visma Business 

–ohjelman kohdalla olevaan tuotteeseen.  

Lisää painike Visma Business –ohjelmaan seuraavasti: 

1. Valitse jokin yritys Visma Business –ohjelmassa ja Tuotteet-taulukossa valitse jokin 

taulukon rivi. 
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2. Mene suunnittelutilaan painamalla <Ctrl>+d 

3. Lisää lomakkeelle painike johonkin ja anna sen tekstiksi Tuotetarrat. 

4. Painikkeen ollessa aktiivinen valitse Makron nauhoitus. Huomaa, että ikkunan 

oikeaan yläkulmaan ilmestyy aktiivinen nauhoituspainike. 

 

Makron nauhoituksen käynnistäminen. 

5. Poistu suunnittelutilasta painamalla Sulje. 

 

Suunnittelutilasta poistuminen. 

6. Varmista että tuote on edelleen taulukossa valittuna. 

7. Koti-välilehdellä valitse Käynnistä ohjelma… pitäen <Shift>-näppäintä samalla alas 

painettuna. Näin saat sovelluksen käynnistyskomentoon parametrit mukaan, jolloin 

sovellukseen tulee automatiikkaa. 

 

Koti | Käynnistä ohjelma. 

8. Valitse hakemisto, johon olet asentanut Tuotetarrat-sovelluksen ja sieltä tiedosto 

ProductLabelCreator.exe. 

9. Sulje Tuotetarrat-sovellus. 

10. Lopeta makron nauhoitus painamalla ruudun oikean ylänurkan nauhoitus-painiketta, 

joka tuli esiin nauhoituksen aloituksessa. 

11. Varmista, että Tuotetarrat-painike avaa sovelluksen automaattisella tavalla. Jos 

sovellus ei avaudu automatisoidusti, 7. kohdassa <Shift>-painike ei todennäköisesti 

ollut alas painettuna. Mene silloin suunnittelutilaan painamalla <Ctrl>+d ja toista 

kohdat 4 – 11. 

 


