
WELCOME TO SLIDE SHOW OF          

“BILL SOFT” 
 ACCOUNTING  & INVENTORY SOFTWARE 

 



 
 

પ્રોગ્રાભ ભાાં દાખર થલા ભાટે USERNAME -1  અને PASSWORD-1  
આલો. (To Login, USE YOUR UNIQUE Username -1 & Password-1) 

  

 



 
 

તભાયી પભમ  ડીટેઇર અશી  મકુો. PUT YOUR FIRM DETAIL HERE 
  
 

 
 

જો તભે ફેચ મજુફ તભાયા સ્ટોક જાલલા ભાાંગો 
છો, તો કૃા કયીને અશીં ટટક કયો  

If you want to maintain your stock as per batch 
please tick here 

 કૃા કયી અશીં ક્લરક કયો જો તભે કોમ્ોઝઝળન સ્કીભ શોલ, અન ે
ફૉલવભાાં TAX % મકૂો. Please tick here & put your % of Tax for 

composition Scheme. 



 
લેચાણ અને ખયીદીભાાં તભાયા 
આલશ્મક ટયભાણોને વેટ કયલા ભાટે, 
કૃમા SHOW MORE ય ક્લરક કયો 
અને આલશ્મક ટયભાણોને નનળાની 
કયો. 
To Set your required parameter in 
Sales & Purchase , Kindly Click on 
SHOW MORE, and tick required 
parameters. 



 
INVOICE ભાાં ફતાલલા ભાટે તભાયા 

લેચાણની ળયતો અશીં મકૂો 
PUT YOUR SALES TERMS HERE TO SHOW 

IN INVOICE 

PUT AMOUNT FOR 
RCM LIMIT (RS) 



તભાયી નાણાકીમ લમ અશીં વાંદ કયો  

SELECT HERE YOUR FINANCIAL YEAR 



Select  Firm 

તમે રાખે FIRM ન ું નામ અહી થી 
સીેક્ટ કરવ ું  



ાટીન ું નામ ખો (ય નનક) – Put party Name 

એન્ટય આી ગ્રુ વાંદ  કયો (ખયીદ ાટી -76, વલે્વ ાટી 35) – Select Group from drop down list ખારી        Blank 

ઝફર નપ્રન્ટ ભાટે તથા ટયોટમ  ભાટે ાટીનુાં નાભ રખો – Right correct name for Bill. 

ખારી છોડો- Leave Blank 

ખારી છોડો- Leave Blank 

મખુ્મ ઓટપવનુાં પરુૂાં એડે્રવ રખો – Right HO Address 

નવટી નુાં નાભ રખો – Right Name of City નન કોડ રખો  - Right Pin Code 

પોન નાંફય રખો– Right Phone Number ખારી છોડો- Leave Blank 

યાજ્મનુાં નાભ કોડે વાથ ેરખો. શરેા કોડે રખલો જરૂયી છે. - Right Name of State with Code  

કોન્ટાલટ યવનનુાં નાભ રખો- Right Name of contact Person ખારી છોડો- Leave Blank 

ખારી છોડો- Leave Blank 

લધાયાની નલગત અશીં રખો - Right Extra Information here. 

જો ાટી ફીજા યાજ્મની શોમ તો „YES‟ નશીંતય „NO‟ યાખવુાં- If the party is from another state, then 

put “YES” otherwise Keep “NO” 

ખારી છોડો- Leave Blank 

જો GSTનાંફય શોમ તો રખો- Put GST Number if party have it 

જો ાટી URD શોમ તો „YES‟ નશીંતય „NO‟ યાખવુાં.- If the party is URD then put “YES” 

otherwise Keep „NO‟ 
જો ાટી LUMPSUMP શોમ તો „YES‟ નશીંતય „NO‟ યાખવુાં.- If the party is in COMPOSITION 

then put “YES” otherwise Keep “NO” 

PAN NUMBER 

IMPORT EXPORT FACILITY 
FROM OLD SOFTWARE 



તભાયી કાંની દ્વાયા લયાતી ITEM ની એન્રી કયલા ભાટે આ પોભમ ઓન કયો અને જો કોઈ ITEM ભાાં 
પેયપાય કયલો શોમ તો FIND ફટન ય ક્લરક કયો અને જે ITEM ભાાં પેયપાય કયલો શોમ તેના ય ડફર ક્લરક 

કયી પેયપાય કયી ળકાળે. 
Put Your Item Complete Detail here. To modify click on find, Search, Modify & save. 

The code will appear automatic; You 

may change code according to your 

requirement.  
કોડ આોઆ દેખાળ;ે તભ ેતભાયી 
જરૂટયમાત મજુફ કોડ ફદરી ળકો છો. 

Put Unique Item name with Packing to print in 
Bill. ઝફરભાાં છાલા ભાટે ટૅકિંગ વાથ ેઅનન્મ લસ્તનુુાં 
નાભ મકૂો. 

Put packing if you deal in Trading of Readymade Packing, Agro etc… જો તભ ે

યેડીભડે ટેકિંગ, એગ્રો લગેયેના લેાયભાાં વ્મલશાય કયો છો તો ટેકિંગ મકૂો ... 

Put Chemical Name ( Only for Agro Business) 
કેનભકર નાભ મકૂો (ભાત્ર એગ્રો ઝફઝનવે ભાટે). 

IMPORT EXPORT FACILITY 
FROM OLD SOFTWARE 

Put Group Name,ગ્રુ નાભ મકૂો 

Put your Stock Type, તભાયી સ્ટોક પ્રકાય મકૂો 

Put unit of Measure Here અશીં એકભ મકૂો 
Put HSN code ,એચએવએન કોડ મકૂો 

Put “0” Here,  “0” મકૂો 

Put “0” Here,  “0” મકૂો 

Put % of SGST, SGST % મકૂો, 
Put % of CGST, CGST % મકૂો 

Select 1 to add Tax on retail Rate, Select 2 to 
include Tax on retail Rate, છૂટક દય ય કય 

ઉભયેલા ભાટે 1 વાંદ કયો, છૂટક દય ય ટેલવનો 
વભાલળે કયલા ભાટે 2 વાંદ કયો, 

Put your Purchase Price તભાયી ખયીદી બાલ મકૂો 

If you want to show in Stk Select “YES”, For All 
kind of service Select “NO”, જો તભ ેStk ભાાં "શા" 
વાંદ કયો છો, તો ફધી પ્રકાયની વલેા ભાટે "ના" વાંદ 

કયો 

Put Description As per Government Rule, 
વયકાયી નનમભ મજુફ લણમન મકૂો 

Select As per Government Rule,  
વયકાયી નનમભ મજુફ વાંદ કયો 

ખારી છોડો- Leave Blank 

ખારી છોડો- Leave Blank 

Put your Retail Price , તભાયી ટયટેર ટકિંભત મકૂો 



 

IMPORT EXPORT FACILITY 
FROM OLD SOFTWARE 

Put Your Item Complete Detail 
here. To modify click on find, 
Search, Modify & save. 

તભાયી કાંની દ્વાયા લયાતી ITEM 
ની એન્રી કયલા ભાટે આ પોભમ ઓન 
કયો અને જો કોઈ ITEM ભાાં પેયપાય 

કયલો શોમ તો FIND ફટન ય ક્લરક 
કયો અને જે ITEM ભાાં પેયપાય કયલો 
શોમ તેના ય ડફર ક્લરક કયી 

પેયપાય કયી ળકાળે. 

GSTR-1/2/4 ટયોટમ  ભાટે 
: કોડ,લણમન, અને UQC 



 

આ ભેન ુની અંદય આણે SALES ફીર ફનાલી ળકીએ છીએ તેની અંદય ફીર નાં ઔટોભેટીક જનયેટ 
થળે અને ત્માયફાદ PARTY વાંદ કયી એન્ટેય આલાથી જેભ જેભ નલગત આલે તેભ અનવુયવુાં અને 
વાંપણૂમ ફીલ્ર ફન્મા ફાદ SAVE ફટન ય ક્લરક આલાથી BILL વેલ થમ જળ.ે 

To generate SALES bills After selecting PARTY put ITEM, UOM, QTY rate etc….After that click SAVE and Print 
the Invoice. Please Note that Invoice Number will be Generate automatically. 



STD INVOICE FOR  
ALL SALES 

 
 જનયર  બી 



INVOICE FOR  
ALL SALES 

 તમારી સુંદગી મ જબ બબ 

 



PACKING LIST  
ALL SALES 





આ PURCHASE ભેન ુની ઉમોગ થી તભે ઉય 
કાંની ભાાંથી આલેર ફીર ની એન્રી કયલા 
ભાટે થામ છે. નલી એન્રી ભાટે  NEW  ફટન 
દફાલો  

You able to enter your purchase Detail Here. 
For New Entry Kindly Click On New Button 
After Saving Old Entry  

 
 જો ાટી ટયલવમ 

ચાર્જ ભાાં TICK શળે 
અને તભે GOODS 
PURCHASE ભાાં 
અશીં IGST, SGST, 
CGST TAX % 
મજુફ વોફ્ટલેય 
ઑટોભૅટટક RCM 
ઝફર ફનાલળે. 





 
 જો ાટી ટયલવમ ચાર્જ 

ભાાં TICK શળે અને તભે 
અશીં IGST, SGDT, 
CGST TAX % નાખળો 
તો વોફ્ટલેયે 
ઑટોભૅટટક  RCM 
ઝફર ફનાલળે. 

 જો ાટી ટયલવમ ચાર્જ 
ભાાં TICK શળે અને તભે 
અશીં IGST, SGST, 
CGST TAX  0% 
નાખળો તો વોફ્ટલેય 
ઑટોભૅટટક  RCM 
ઝફર નટશ ફનાલે. 



 
વનલિવ નવરેલટ અશીંથી કયો કે જે GSTR 

ભાાં WITH  HSN ઑટોભૅટટક આલળે.  
(Select Service for GSTR) 

 
વનલિવ QTY અશીં મકુો. (Put Service QTY  

here GSTR) 
 
જો ખચમ GST ભાાં ન રઈ જલો શોમ તો આ 

ખાના ભાાં YES કયવુાં . (Click Yes for to 

not report in GST) 
 
યીલવમ ચાર્જ ઓલેય ઝરનભટ અશીં 

શાઈરાઈટ થળે . (Reverse charge 

Over Limit Highlight Here) 
 
યાઉન્ડ ઑપ કયલા અશીં રખો (Type here 

to round off) 



થ્રી ટાઈ ટયોટમ  કે જે કોી ેસ્ટ , ફુર 
EXCLE અને CSV થી ચડાલલા ઉમોગી  

(ટટક પોય ગલેનમભેન્ટ ળીટ) 



થ્રી ટાઈ ટયોટમ  કે જે કોી ેસ્ટ , ફુર 
EXCLE અને CSV થી ચડાલલા ઉમોગી  

(ટટક પોય ગલેનમભેન્ટ ળીટ) 









NEW 



DETAIL 
GST 



SUMMARISED 

 GST 



SELECT PARTY, PUT DETAIL OF CASH RECEIPT , USE ENTER KEY CONTINUES FOR SAVE 
THE TRANSECTION. CLICK ON NEW FOR OTHER ENTRY . 
 

 ાટી નવરેલટ કયી કેળ 
યીળીલ  ડીટેઇર બયીને 
એન્ટય આલાથી વેલ 
થળે અને નલી એન્રી 
ભાટે લોઉંચેય નાંફય ય 
ક્લરક કયો અથલા નલી 
એન્રી ભાટે NEW ફટન 
દફાલો 
 



SELECT PARTY, PUT DETAIL OF BANK RECEIPT , USE ENTER KEY CONTINUES FOR SAVE 
THE TRANSECTION. CLICK ON NEW FOR OTHER ENTRY . 
 

 ાટી નસેક્ટ કરી  બેંક રીશીવ  
ડીટેઇ ભરીને એન્ટર આવાથી સેવ 
થશે અને નવી એન્રી માટે વોઉંચેર 
નુંબર ર ક્ક્ક કરો અથવા નવી 
એન્રી માટે NEW બટન દબાવો 



 ાટી નવરેલટ કયી  ફેંક યીળીલ  
ડીટેઇર બયીને એન્ટય આલાથી 
વેલ થળે અને નલી એન્રી ભાટે 
લોઉંચેય નાંફય ય ક્લરક કયો 
અથલા નલી એન્રી ભાટે NEW 
ફટન દફાલો 

SELECT PARTY, PUT DETAIL OF BANK RECEIPT , USE ENTER KEY CONTINUES FOR SAVE 
THE TRANSECTION. CLICK ON NEW FOR OTHER ENTRY . 
 



SELECT PARTY, PUT DETAIL OF BANK  PAYMENT, USE ENTER KEY CONTINUES FOR SAVE 
THE TRANSECTION. CLICK ON NEW FOR OTHER ENTRY . 
 

 ાટી નવરેલટ કયી  ફેંક 
ેભેન્ટ  ડીટેઇર બયીને એન્ટય 
આલાથી વેલ થળે અને 
નલી એન્રી ભાટે લોઉંચેય 
નાંફય ય ક્લરક કયો. અથલા 
નલી એન્રી ભાટે NEW ફટન 
દફાલો 



SELECT PARTY, PUT JVR DETAIL , USE ENTER KEY CONTINUES FOR SAVE 
THE TRANSECTION. CLICK ON NEW FOR OTHER ENTRY . 

 
ાટી નવરેલટ કયી  જેલી  ડીટેઇર બયીને 
એન્ટય આલાથી વેલ થળે અને નલી એન્રી 
ભાટે લોઉંચેય નાંફય ય ક્લરક કયો. નલી 
એન્રી ભાટે NEW ફટન દફાલો 



VARIOUS OTHER ACCOUNTING ENTRY 

જુદાજુદા પ્રકાય ની ખાતાલાશીની એન્રી ભાટે 



VARIOUS REPORTS FOR ANYLISE THE BUISNESS / 
CUSTOM REPORTS ARE AVAILABLE BASED ON 
DEMAND 

જ દાજ દા પ્રકારના  રરોટટ  જોવા તથા ધુંધાન ું નનરીક્ષણ 
માટે. તમારી જરૂરરયાત મ જબના રરોટટ . 



SAMPLE STOCK 
REPORT WITH HSN 
CODE 

 વેમ્ર સ્ટોક યીોટમ  (HSN CODE) વાથ ે



LEDGER REPORT  ખાતાલશી LEDGER REPORT  ખાતાવહી 



OPEN YOUR VARIOUS 
BOOK HERE FOR CASH & 
BANK, CLICK ON BOOK 
NUMBER FOR NEW 
ENTRY 

BANK & CASH જુદાજુદા 
પ્રકાયની બકુ અશી ખોરો. 
નલી બકુ ભાટે બકુ નાંફય 
ઉય ક્લરક કયો 



OPEN YOUR VARIOUS BOOK 
HERE, CLICK ON BOOK 
NUMBER FOR NEW ENTRY 

જુદાજુદા પ્રકાયની બકુ અશી 
ખોરો. નલી બકુ ભાટે બકુ નાંફય 
ઉય ક્લરક કયો 



AUTO JV ENTRY OF VARIOUS 
TAX FOR BOOK NO 11 

જુદાજુદા પ્રકાયની GST ઓટો 
જે.લી. બકુ નાંફય 11 ભાટે 



AUTO JV ENTRY OF VARIOUS 
TAX FOR BOOK NO 21 

જુદાજુદા પ્રકાયની GST ઓટો 
જે.લી. બકુ નાંફય 21 ભાટે 



AUTO JV ENTRY OF VARIOUS 
TAX FOR BOOK NO 51 

જુદાજુદા પ્રકાયની GST ઓટો 
જે.લી. બકુ નાંફય 51 ભાટે 



AUTO JV ENTRY OF VARIOUS 
TAX FOR BOOK NO 55 

જુદાજુદા પ્રકાયની GST ઓટો 
જે.લી. બકુ નાંફય 55 ભાટે 



AUTO JV ENTRY OF VARIOUS 
TAX FOR BOOK NO 61 

જુદાજુદા પ્રકાયની GST ઓટો 
જે.લી. બકુ નાંફય 61 ભાટે 



VARIOUS TRANSFER FOR 
EASY SHIFT IN NEXT YEAR 

જુદાજુદા પ્રકાયની રાન્વપય કે જે 
નલા લમભાાં વશરેાઈથી થામ. 



When you click on Update , The 
processor bar will process and 
show icon as per left. If your 
software need to The green 
signal with button 
“DOWNLOAD” will appear, Just 
click here for update. 

જ્માયે તભે અડેટ ય ક્લરક કયો 
છો, પ્રોવેવય ફાય પ્રટિમા કયળે અને 
ડાફે મજુફ ઝચહ્ન દળામલળે. જો 
તભાયા વૉફ્ટલેયની જરૂય શોમ તો 
"ડાઉનરોડ" ફટન વાથેની રીરા 
વાંકેત દેખાળે, પલત અડેટ ભાટે 
અશીં ક્લરક કયો. 



UTILITY 
OUR 

CONTACT & 
ADDRESS 

Thank You 


