
 

V I S M A S O F T W AR E  O Y  
LUTAKONAUKIO 7 ∙ PL24 ∙ 40101 JYVÄSKYLÄ 

PUH 0107 5620 
www.vismasoftware.fi 
Y-tunnus 0711992-8 

 
 
Visma L7 –  Ohjelman ikkuna-asetusten (sijainti ja koko) palauttaminen oletukseksi 
 
Taustaa: 

Joskus käy niin, että kun Visma L7:n menusta käynnistää ohjelman, se ei tule 
näkyviin, mutta on kuitenkin aktiivisena Windowsin tehtäväpalkissa ruudun 
alalaidassa. (Tässä tapauksessa kustannuspaikat.) 
 

 
 

Tämä johtuu useimmiten siitä, että käytössä on ollut Windowsin laajennettu näyttö ja 
ko. ohjelman ikkuna on siirretty toiselle näytölle ja suljettu siellä. Sulkemisen 
yhteydessä tallentuu käyttäjäkohtaisesti Visma L7:n parametrikantaan ko. ruudun 
sijainti. Tämä tallennus tapahtuu siitä syystä, että on ajateltu, että käyttäjä haluaa 
seuraavallakin kerralla avata ko. ikkunan samassa paikassa saman kokoisena kuin 
se on viimeksi suljettu. 
Jos tilanne on seuraavalla kerralla se, että laajennettu näyttö ei olekaan käytössä tai 
sen sijainti on siirretty toiselle puolelle päänäyttöä, ei ko. Visma L7:n ikkuna tule 
näkyviin, koska sitä yritetään aukaista edellisen sulkemisen yhteydessä tallennettuun 
sijaintiin. 
Joskus voi käydä niin, että ikkunan sulkemisvaiheessa tallentuu virheellinen arvo 
sijainniksi vaikka käytössä ei olekaan laajennettu näyttö Windowsissa, mutta tämä on 
harvinaista nykyisillä näytönohjaimilla. 
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Yhden (tietyn) ikkunan asetusten palauttaminen ”tehdasoletuksiin” 
 

Huom.! 
Tätä tehtäessä ko. ohjelma ei saa olla käynnistettynä. 
 
Vie kursori valikossa ko. ohjelman käynnistyskortin päälle, jolloin kortin oikeaan 
alakulmaan ilmestyy ’Info’ -kuvake. 
 

 
 
Klikkaa Info –kuvaketta ja aukeavasta lisätiedot ikkunan oikeasta alakulmasta 
näkymäasetusten tyhjennyspainiketta.  
 

 
 
Ohjelma kysyy tämän jälkeen vahvistuksen näkymäasetusten poistolle. 
 

 
 
Jos halut poistaa pelkästään ikkunan sijainnin asetukset, vastaa Ei / No 



 

V I S M A S O F T W AR E  O Y  
LUTAKONAUKIO 7 ∙ PL24 ∙ 40101 JYVÄSKYLÄ 

PUH 0107 5620 
www.vismasoftware.fi 
Y-tunnus 0711992-8 

Kaikkien käyttäjäkohtaisten asetusten palauttaminen ”tehdasoletuksiin” 
 

Huom.! 
Tätä tehtäessä ohjelmat ei saa olla käynnistettynä. (Vain Visma L7:n menu 
käynnissä.) 
 
Klikkaa Visma L7:n menun yläreunan asetukset -kuvaketta (rattaan kuva)… 
 

 
 
… ja klikkaa ’Asetukset’ –painiketta.  
 

 
 
Klikkaa ’Poista kaikkien sovellusten näkymäasetukset’ -painiketta 
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Käyttäjältä kysytään vahvistus kaikkien sovellusten asetusten poistamisesta. 
Tämä poisto kohdistuu siis muihinkin kuin pelkästään ohjelmaikkunoiden 
sijoitteluasetuksiin. 
 

 
 
Jos haluat poistaa kaikki käyttäjäkohtaiset näkymäasetukset, klikkaa .OK’. 
 
Jos klikkaat ’OK’, saat ilmoituksen näkymien poistosta. 
 

 


