નવા વષષ માાં carry forward કરવા માટે ની માગષદર્શિકા
નોધ: CARRY FORWARD નો OPTION MAIN (SERVER) COMPUTER મ થ
ાં ી જ રન કરવો અને ફીજા node ફાંધ ર ખવ


જુ ન વષષ મ ાં ITEM ન STOCK ને ગત

ફધ જ TRANSACTION થઇ ગય છી જ નવુાં વષષ CARRY

FORWORD કરવુ ાં ક રણકે એક વખત STOCK નવ વષ’ મ ાં આવી ગય છી જુ ન વષષ મ ાં કરે  પેરપ ર
MANUALLY નવા વષષ માાં કરવાના રહેશે (જેની ખાસ નોધ ેવી)


BILL ની સ મેન Payment, C r e d i t Note, Sales Return ફધ જ Adjustment કરી ેવ ક રણકે એક વખત BILL
WISE OUT STANDING નવ વષષ મ ાં આવી ગય ફ દ જુ ન વષષ મ ાં કરે  પેરપ ર

MANUALLY નવા વષષ માાં

કરવાના રહેશે (જેની ખાસ નોધ ેવી)


જો કોઈ cheque / cheque return ની entry અનુક્રમે Bank Receipt / Bank Payment મ ાં upload કરવ ની ફ કી હોય તો કરી
ે વી.

Step-1 :- WDMS software Admin User થી ૨૦૧૯-૨૦ નુ વષષ open કરવુ.ાં
Admin Utilities મ ાં જવુાં ત્ય ર ફ દ Create Next Year 2020-21 Database ઉર ક્લક કરવુાં

જો WDMS નુ ાં Latest version હશે તો Step-૩આવી જશે.
નવ વષષ નો DATABASE ફની ગય છી WDMS SOFTWARE મ ાં RESTART COMPUTER નો MESSAGE આવશે ત્ય રે
YES ર ક્લક કરવુ.ાં તે હે અન્ય NODE રથી wDMS ફાંધ કરવુાં અને અન્ય પ્રોગ્ર મ ણ ફાંધ કરવ .

Step-2 : Computer/wDMS Restart થઇ ગય છી Admin User થી wDMS મ ાં LOGIN કરવુ.ાં

જુ ન ુ ાં વષષ ૨૦૧૯-૨૦ નુ ાં વષષ select કરવુ.ાં

Admin Utilities મ ાં જવુાં ત્ય રફ દ Create Next Year 2020-21 ઉર કકક કરવુાં

Step-3 : Carry forward option selection
જો તમ રે નવ વષષ મ ાં ફધુાં જ carry forward કરવુ ાં હોય તો PROCESS ઉર ક્લક કરવુાં અથવ જે જે Master, opening
અને ેન્ડીંગ ફી વગેરે મ ાં થી select કરીને process ઉર ક્લક કરવુાં ત્ય રફ દ Process Complete નો Message ન આવે
ત્ય ાં સુધી ર હ જોવી. રાં ત ુ જો Error આવે તો Quit ર click કરવુાં અને Step-2 થી પરી કરવુ.ાં

Process complete થઇ ગય છી WDMS software Admin user થી ચ લુ કરવુ.ાં હવે wdms software મ ાં નવુાં વષષ ૨૦૨૦-૨૧
દે ખ શે.

ખાસ નોંધ :
૨૦૨૦-૨૧ Select કરી અને Opening Stock, Outstanding Sales Bill, Unadjusted Credit Note, Opening Stock IMEI &
Account Closing Balance વગેરે check કરી ેવ ુાં અને Carry forward ફરોફર થયુ ાં છે કે નકહ તે complete check કય ષ ફ દ જ
નવ વષષ ૨૦૨૦-૨૧ મ ાં transaction ચ લુ કરવ . એક વખત નવ વષષ ૨૦૨૦-૨૧ મ ાં transaction ચ લુ થય ફ દ પરીથી
carry forward થશે નહીં.

Note : નવા વષષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં Transaction ચાલુ કરતા હેા જો કોઈ Master અથવા Opening ફરાફર ના આવે હોય
તો પરીથી CARRY FORWARD કરવા માટે Step-2 થી process કરી શકાય.

