
WinDMS / WDMS

Dear Distributors, 

આપને આગામી વષ 2023-24 મા ંGST ન ેલગતા Changes
ન કી કરલે છે.  

 

Version 

Single User 
LAN Version 

RDC 
 

ઉપરો ત Charge માં નીચે મજુબ નું સામલે છે. 

 eInvoice  (B2B Invoice)
Note : eInvoice 10 crore 

 GSTR9 Annual Return માટે
 GSTR1 Return મા ંવષ 2023
 GST eWAY Bill ન ેલગતા વષ
 GSTR2 Return મા ંવષ 2023
 Purchase અને GSTR2 ની json file
 Software ની facilites અગંે telephonic 
 Computer,ડેટા ખરાબ,વાયરસ 

ટેલીફોનીક અને internet ારા ટે નીકલ
 સો ટવેરમા ંઅમારા તરફથી કરવામાં

Software નુ ંupdate તજે download 
 વષ મા ંએક વખત િ ટેડ ટેશનરી
 ઇ કમટે ,GST, તથા ઓડીટ સમયે
 LAN version હોય તો LAN ના
 Support 11 am થી 8 pm સધુી

 

 

અગ યની સચુના : આપના Computer 
પરત કરવા માટે અમારા “Customer Support” 
પરત થયેલ છે તેવો mail અમારા તરફથી
મળી શકશ.ે જો આ ોસેસ કરવામાં નિહ
 
 
નોધ : જેમને AMC લીધલે નિહ હોય તમેને
 

For Details Call: (079) 27683386, (079)40033316, 9825611030
 
 
 

/ WDMS ANNUAL MAINTENANCE (AMC) 2023-24  

 

Changes તથા Service અને Tecnical Support મળી રહે તે માટ ેAMC

AMC Charge (18% GST સાથે નો જે તમોને Credit 
Up to 30/04/2023 From

4012  
4602 

11564 

(B2B Invoice) upload કરવાની ની સગવડતા અને ત ેઅગંે વષ  2023-24 માં
crore થી ઉપર ના turnover માટ ેફર યાત છે જયારે અ ય માટ ેમરિજયાત

માટ ેવષ 2023-24 મા ંઆવતા ફેરફાર. 
3-24 મા ંઆવતા ફેરફાર. 
વષ 2023-24 મા ંઆવતા ફેરફાર. 

3-24 મા ંઆવતા ફેરફાર. 
json file ન ેસરખાવવા માટ ેના option મા ંવષ 2023-24 મા ં
telephonic અન ેinternet ારા માિહતી આપવી. 
 અથવા િવ ડો થી ઉભી થતી તકલીફ સમય ેડેટા તથા ો ામ મા ંકોઈ
ટે નીકલ સપોટ. 

કરવામાં આવતા કોમન સધુારા (distributors ના ક ા માણે સધુારા
download કરી તજે update કરવાનુ ઁરહેશ.ે. 

ટેશનરી પર બીલ નુ ંસે ટગ કરી આપવામાં આવશ.ે 
સમય ેજ રી માગદશન. 
ના કારણે મુ કેલી ઉભી થાય યાર ેટે નીકલ સપોટ. 
સધુી working days મા ંમળી શકશ.ે 

Computer ની Hard disk ન ેformat કરવાની અથવા બદલવા ની જ ર પડે
Customer Support” નો સંપક કરવો. જેથી અમે જુનુ ંલાયસ સ પરત લઇ શકીએ

તરફથી આવશે યારબાદ જ Computer format કરવુ.ં જો આમ થયેલ 
નિહ આવ ેતો નવી LIC KEY મળી શકશ ેનિહ અને નવું સોફટવેર ખરીદવુ

તમેને કોઈપણ કાર નો Telephonic અને Internet ારા Technical Support 

For Details Call: (079) 27683386, (079)40033316, 9825611030

 

AMC Charge નીચ ેમુજબ લેવાનુ ં

Credit મળી જશે) 
From 01/05/2023 

  4248 
4838 

11800 

મા ંઆવતા ફેરફાર. 
મરિજયાત છે. 

 આવતા ફેરફાર. 

કોઈ તકલીફ ન થાય ત ેમાટ ે

સધુારા િસવાયના) . 

પડે તો સૌ થમ જુનુ ંલાયસ સ 
શકીએ. યારબાદ લાયસ સ 

 હશ ેતોજ નવી LIC. KEY 
ખરીદવુ પડશે.   

Support મળી શકશે નિહ.        

For Details Call: (079) 27683386, (079)40033316, 9825611030 



ANNUAL MAINTENANCE 
Payment NEFT/ RTGS/ IMPS થી કરો તો તનેી slip 

Firm Name  : _____________________________________________

GSTIN (ફર યાત) 

Contact Person  : _____________________________________________

Office Address  : _____________________________________________

    : _____________________________________________________

City   : __________________

Email Id (ફર યાત) : _____________________________________________

Distributor of :            _____________________________________________

Software (લાગુ પડતુ ંહોઈ ત ેTick કરવું

 
Cheque થી Payment હોઈ તો 
Chq / DD No. ____________ 
Bank _________________________________
Amount _____________ 
Cheque In Favor of  “SM NETSOFT

અગ યની સચુના : Payment NEFT/ RTGS/
smgroup1@yahoo.com પર email કરવું
િવગત UTR/NEFT no. અને તારીખ અવ ય 
ન કી કરી શકાય. 
 
અગ યની સચુના : આપના Computer ની Hard disk 
“Customer Support” નો સંપક કરવો. જેથી અમે
યારબાદ જ Computer format કરવંુ. જો આમ
શકશે નિહ અન ેનવંુ સોફટવેર ખરીદવુ પડશ.ે   
 

Date:     /     / 2023.                                                                  

Send This Form Before 
For Details Call : (079) 27683
403, Nirmal Avenue, Nr. BD Patel House, Lakhudi Cross Road, Naranpura, Ahmedabad 

  

ANNUAL MAINTENANCE 2023-24 Form 
slip અન ેઉપરના Form ની િવગત ભરી scan કરી ને  smgroup1@yahoo.com 

: _____________________________________________ 

: _____________________________________________________

_____________________________________________________

: _____________________________________________________

: _____________________ Contact No. _____________________

: _____________________________________________________

:            _____________________________________________________

કરવું):  WinDMS  /  WDMS  Ver. :  Single / L

 

જો  wDMS હોય તો, wDMS S
Login (બાજુમા ંઉદાહરણ) વખત ેઆવતો
Registered Sr. No. કે જે ૬ અથવા ૮
Sr. No. ______________ 

 Dt   /  /2023 
_________________________________ 

SM NETSOFT” 

NEFT/RTGS/IMPS કરવું હોય તો 
Beneficiary : SM NET SOFT 
Bank : Indian Overseas Bank
Branch : Naranpura , Ahmedabad
Beneficiary A/c No : 087902000001248
IFSC Code : IOBA0000879 
UTR No. ___________________________
Amount : _____________   Date   /   /  202

RTGS/ IMPS થી કરો તો તેની slip અને ઉપરના Form ની
કરવું તમેાં તમારી Firm નું નામ, GSTIN, eMail Id અને Contact no
 લખશો કારણક ેએકસરખી amount ના payment આવતા હોવાથી 

Hard disk ન ેformat કરવાની અથવા બદલવા ની જ ર પડે તો સૌ થમ જુનુ ંલાયસ સ
અમ ેજુનું લાયસ સ પરત લઇ શકીએ. યારબાદ લાયસ સ પરત થયલે છે તેવો mail 

આમ થયલે હશે તોજ નવી LIC. KEY મળી શકશે. જો આ ોસેસ કરવામા ંનિહ 

.                                                                                                                                       

 
 

Send This Form Before 30 April 2023  
For Details Call : (079) 27683386 , (079) 40033316, 9825611030
403, Nirmal Avenue, Nr. BD Patel House, Lakhudi Cross Road, Naranpura, Ahmedabad – 380013.

          

 

 પર email કરવુ ં

________ 

________ 

: _____________________________________________________ 

__________ 

________ 

________ 

Single / LAN / RDC 

wDMS Software ચાલ ુકરીને 
આવતો  

૮ આંકડા નો હશે ત ેલખો 

 
 

Bank : Indian Overseas Bank 
Branch : Naranpura , Ahmedabad 

087902000001248  

UTR No. ___________________________ 
Date   /   /  2023 
ની િવગત ભરી scan કરી ન ે 

Contact no. અને Payment ની 
 તમા  ંpayment સરળતાથી 

લાયસ સ પરત કરવા માટ ેઅમારા 
mail અમારા તરફથી આવશે 
 આવ ેતો નવી LIC KEY મળી 

                                                                      Signature  

40033316, 9825611030 
380013. 

   


