પો ામ માં દાખલ થવા માટ
ુ ર નામ
સૌથી પહલા અહ ઝ
અને પાસવડ અહ એ ટર કરવા

ચા ુ વષ ની પસંદગી
કરવા માટ અહ આપેલ
વષ પર ડબલ લક
કરો.

નવી કંપની એડ કરવા
માટ MASTER મે ુ માં
જઈ Company Code
પસંદ કર ું થી Picture
માં બતાવેલ છે તે ું ફોમ
ુ શે તેમાં આપેલ
લ
િવગત માણે નવી
કંપની એડ કરવા િવગત
ભર સેવ આપવાથી તે
સેવ થય જશે અને તે
કંપની માં ફર ફર કરવો
હોય તો સચ બટન પર
લક આપવાથી લી ટ
ઓપન થશે તે લી ટ
ુ રવી
માંથી
કંપની ધ
હોય તે પર ડબલ લક
આપવાથી તેમાં ફરફાર
કર શકાશે.

નવી ોડ ટ એડ કરવા
માટ MASTER મે ુ માં
જઈ Product Code પસંદ
કર ું થી Picture માં
બતાવેલ છે તે ું ફોમ
ુ શે તેમાં આપેલ
લ
િવગત માણે નવી
ોડ ટ એડ કરવા
િવગત ભર સેવ
આપવાથી તે સેવ થય
જશે અને તે કંપની માં
ફર ફર કરવો હોય તો
સચ બટન પર લક
આપવાથી લી ટ ઓપન
થશે તે લી ટ માંથી
ુ રવી હોય તે
કંપની ધ
પર ડબલ લક
આપવાથી તેમાં ફરફાર
કર શકશે.

આપની મેડ કલ માંથી
લીધેલ દવા ુ ં બીલ
આપવા માટ Transaction
નામના મે ુ પર લક
આપવાથી તેની નીચે
એક Sales નામ ુ ં ફ ડ
આવે તે પસંદ કર ું
થી તમેPicture માં
જોય ર ા છો તે ુજબ
ુ શે તેમાં BillNo
ફોમ લ
ઓટોમે ટક આવતા જશે
યરબાદ તાર ખ દદ ુ ં
નામ શહર ને પસંદ કર
enter આપ ું જો Bill
રોકડા થી હોય તો Type
આપેલ છે તે બો માં
Cash રાખ ું અને બાક
હોય તો Debit રાખી દ ું
યારબાદ Enter
આપવાથી ProductList
ઓપન થશે તેમાંથી
આપેલ દવા ુ ં નામે
પસંદ કર enter
આપવાથી મ મ
િવગત આવે તેમ
મા હતી ભરતી જ ું Qty
છે એ ર તે અને
યારબાદ સં ૂણ દધેલ
માલની એ
કર Bill
સેવ કર Print બટન પર
લક અવાથી તે Bill ની
Print આપી શકાશે.

આપની મેડ કલ માંથી
દવા લીધેલ હોય ને
પરત આપી હોય તે
ુ રવા માટ
બીલ ધ
Transaction નામના મે ુ
પર લક આપવાથી
તેની નીચે એક Sales
Return નામ ુ ં ફ ડ
આવે તે પસંદ કર ું
થી તમેPicture માં
ુ બ
જોય ર ા છો તે જ
ુ શે તેમાં Bill No
ફોમ લ
ઓટોમે ટક આવતા જશે
યરબાદ તાર ખ દદ ુ ં
નામ ને પસંદ કર enter
આપ ું યારબાદ Enter
આપવાથી ProductList
ઓપન થશે તેમાંથી
પરત આપેલ દવા ુ ં
નામે પસંદ કર enter
આપવાથી મ મ
િવગત આવે તેમ ભર ું
જ ું Qty છે એ ર તે અને
યારબાદ સં ૂણ પરત
આવેલ માલની એ
કર Bill સેવ કર Print
બટન પર લક અવાથી
તે Bill ની Print આપી
શક .ું

આપની મેડ કલ માંથી
Dr. ારા લીધેલ
દવા ુ ં બીલ આપવા
માટ Transaction નામના
મે ુ પર લક
આપવાથી તેની નીચે
એક Doctor Sales નામ ુ ં
ફ ડ આવે તે પસંદ
કર ું થી તમેPicture
માં જોય ર ા છો
ુ બ ફોમ ુલશે તેમાં
તે જ
Bill No ઓટોમે ટક
આવતા જશે યરબાદ
તાર ખ Dr. ુ ં નામ ને
પસંદ કર enter આપ ું
યારબાદ Enter
આપવાથી ProductList
ઓપન થશે તેમાંથી
આપેલ દવા ુ ં નામ
પસંદ કર enter
આપવાથી મ મ
િવગત આવે તેમ ભર ુ
જ ું Qty છે એ ર તે અને
યારબાદ સં ૂણ દધેલ
માલની એ
કર Bill
સેવ કર Print બટન પર
લક અવાથી તે Bill ની
Print આપી શક .ું

આપની મેડ કલ માંથી
Dr. સાહબ ારા દવા
લીધેલ હોય ને પરત
આપી હોય તે બીલ
ુ રવા માટ
ધ
Transaction નામના મે ુ
પર લક આપવાથી
તેની નીચે એક Doctor
Sales Return નામ ુ ં
ફ ડ આવે તે પસંદ
કર ું થી તમેPicture
માં જોય ર ા છો
ુ બ ફોમ ુલશે તેમાં
તે જ
Bill No ઓટોમે ટક
આવતા જશે યરબાદ
તાર ખ Dr. ુ ં નામ ને
પસંદ કર enter આપ ું
યારબાદ Enter
આપવાથી ProductList
ઓપન થશે તેમાંથી
પરત આપેલ દવા ુ ં
નામે પસંદ કર enter
આપવાથી મ મ
િવગત આવે તેમ ભર ું
જ ું Qty છે એ ર તે અને
યારબાદ સં ૂણ પરત
આવેલ માલની એ
કર Bill સેવ કર Print
બટન પર લક અવાથી
તે Bill ની Print આપી
શક .ું

અપને ખર દ કરલ દવા
ના આવેલ બીલ ની એ
Party Wise અહ થી થશે
અપને Picture માં વેલ છે
તે માણે Purchase પસંદ
કર તેમાં વાઉચર નં ઔટો
જનરટ થશે યાર પછ Bill
Type જો Cash લી ું હોય તો
તે બાક Debit પસંદ કર ું
યાર પછ party ુ ં નામ
city િવગત ભર enter
આપવાથી ોડ ટ પર
ોડ ટ આવેલ હોય તે ુ ં
નામ અને આપેલ બધી
િવગત ની તેમાં એ
કર
લેવી યારબાદ Bill ની
એ
સેવ આપી દવી અને
નવી party ની એ
માટ
NEW બટન પર લક
આપવાથી આપ નવા બીલ
ની એ
કર શકશો.

અપને ખર દ કરલ દવા
પરત આપેલ હોય તે
બીલ ની એ
Party
Wise અહ થી થશે
અપને Picture માં બતાવેલ
છે તે માણે Purchase
Return પસંદ કર તેમાં
વાઉચર નં ઔટો જનરટ
થશે યાર પછ party ુ ં
નામ city િવગત ભર
enter આપવાથી ોડ ટ પર
ોડ ટ આવેલ હોય તે ુ ં
નામ અને આપેલ બધી
િવગત ની તેમાં એ
કર
લેવી યારબાદ Bill ની
એ
સેવ આપી દવી અને
નવી party ની એ
માટ
NEW બટન પર લક
આપવાથી આપ નવા બીલ
ની એ
કર શકાશે.

Issue/Receive
નામના ફોમ માં
આપને જયાર પણ
વક દરિમયાન કોઈ
ોડ ટ ની કમી થય
હોઈ Sales અથવા
Purchase યાર તમે
અહ થી તમે ોડ ટ
એડ કર તમારા કામ
દ રમયાન લઇ શકો
છો મ ક sales
કરવાની છે ોડ ટ તે
હાલ નથ તો આ ફોમ
ઓપન કર type માં
issue આપી તે
ોડ ટ એડ કર
આપવી તેમજ
Purchase કરતી
વખતે કોઈ ITEM ની
કમી પડ હોય તો
Receive કર item ની
એ
આપી તમે
કામ ચા ુ રાખી શકો
છો.

Account Master
નામના ફોમ માં
બધા ખાતા ની એ
કરવાની હોય છે .
અને કરલ ખાતા ની
ુ ારવા માટ
એ
ધ
FIND બટન પર લક
કરતા આપને
ખાતા ની એ
કર
હશે તે ફોમ ઓપન
થશે તેમાં થી
ુ રવા
ખાતા ને ધ
માંગતા હોય તેના
પર ડબલ લક
આપવાથી તે ખાતા
માં ફરફાર થય
શકશે.

Cash Payment
નામના ફોમ માં
આપની કંપની ારા
થયેલ રોકડ ની
મા હતી અહ સેવ
કરવા થય છે .

Cash Receipt નામના
ફોમ નો ઉપયોગ માં
અહ થી જ Cash
Receipt બનાવી સ ે
છ એ.

દવા ુ ં Expiry List જોવા માટ Reports માંથી Expiry
List નામ ુ ં ફ એ દ પાસન કરવાથી તેમાં અલગ
અલગ વાઈસ મ ક Mfg.,Agency એ ર તે Expiry
List જોય શકાશે.

Sales થયેલ િવગત
જોવા માટ આપને
Reports મે ુ ની
દર sales પસંદ
કર ું તેમાં sales
તાર ખ વાઈસ જોવા
માટ Date Wise પર
લક કરતા તાર ખ
વાઈસ sales જોવા
મળશે.

Sales થયેલ િવગત
જોવા માટ આપને
Reports મે ુ ની
દર sales પસંદ
કર ું તેમાં sales
અલગ અલગ
તાર ખ વાઈસ જોવા
માટ Between Two
Date પર લક કરતા
તાર ખ વાઈસ sales
જોવા મળશે.

Sales થયેલ િવગત
જોવા માટ આપને
Reports મે ુ ની
દર sales પસંદ
કર ું તેમાં sales
અલગ અલગ
Pateient Wise જોવા
માટ Pateient Wise
પર લક કરતા
Pateient Wise sales
જોવા મળશે.

Quick Sales જોવા
માટ picture માં
બતાવેલ છે તેમ મે ુ
ઓપન કરવાથી
આપને Quick Sales
જોવા મળશે.

Sales થયેલ િવગત
જોવા માટ આપને
Reports મે ુ ની
દર sales પસંદ
કર ું તેમાં sales
અલગ અલગ
ોડ ટ વાઈસ
જોવા માટ Product
Wise પર લક
કરતા ોડ ટ
વાઈસ sales જોવા
મળશે.

Sales Return થયેલ
િવગત જોવા માટ
આપને Reports મે ુ
ની દર sales
return પસંદ કર ું
તેમાં તાર ખ ની
એ
આપતા જ
આપને તાર ખ
વાઈસ sales return
જોવા મળશે.

Issue –Receive કરલ
મા હતી ની િવગત
જોવા માટ Reports
મે ુ માંથી Issue-Rec
Register ફ ડ પસંદ
કર ું તેની દર
આપેલ મા હતી ભર
REFRESH બટન પર
લક કરવાથી
આપને આ ર ટર
જોય શકાશે.

Purchase કરલ દવા
ની િવગત જોવા
માટ Reports મે ુ
માંથી purchase ની
દર purchase
register તે પસંદ
કર ું તેની દર
તાર ખ enter કર
refresh બટન પર
લક આપતા
purchase register
ુ શે
લ

Purchase કરલ દવા
ની સમર જોવા
માટ Reports મે ુ
માંથી purchase ની
દર purchase
summary છે તે
પસંદ કર ું તેની
દર તાર ખ enter
કર refresh બટન
પર લક આપતા
purchase summary
ુ શે
લ

Purchase કરલ દવા
ની સમર ોડ ટ
વાઈસ જોવા માટ
Reports મે ુ માંથી
purchase ની દર
prodcut wise છે તે
પસંદ કર ું તેની
દર તાર ખ enter
કર product પસંદ
કર તેમજ જો batch
no.વાઈસ પણ
મા હતી જોતી હોય
તો તે િવગત ભર
refresh બટન પર
લક આપતા
product wise
ુ શે
purchase લ

