WinDMS / WDMS ANNUAL MAINTENANCE (AMC) 2018-19
Dear Distributors,
આપને આગામી વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં GST ને લગતા Changes તથા Service અને Tecnical Support મળ રહ તે માટ AMC Charge
નીચે

ુ જબ લેવા ું ન

કરલ છે .

Version

AMC Charge (18% GST સાથે નો
Up to 30/04/2018
3540
4130
11800

Single User
LAN Version
RDC
ઉપરો ત Charge માં નીચે







તમોને Credit મળ જશે)
After 30/04/2018
3776
4366
12390

ુ જબ ુ ં સામે લ છે .

GSTR1 Return માં આવતા સતત ફરફાર.
GST eWAY Bill ને લગતા ફરફાર.
GSTR2 Return માં આવતા ફરફાર.
GST Reverse Charge Mechanism (RCM) લા ુ પડ તો તેને લગતા ફરફાર.
Software ની facilites

ગે telephonic અને internet ારા મા હતી આપવી.

Computer,ડટા ખરાબ,વાયરસ અથવા િવ ડો થી ઉભી થતી તકલીફ સમયે ડટા તથા

ો ામ માં કોઈ તકલીફ ન થાય તે માટ

ટલીફોનીક અને internet ારા ટ નીકલ સપોટ.



સો ટવેરમાં અમારા તરફથી કરવામાં આવતા કોમન
અમાર website www.sm-groupco.com પર થી





વષ માં એક વખત િ

ટડ ટશનર પર બીલ

ુ ધારા (distributors ના ક ા
તેજ download કર

માણે

ુ ધારા િસવાયના)

તેજ update કરવા ુઁ રહશે..

ું સે ટગ કર આપવામાં આવશે.

ઇ કમટ ,GST, તથા ઓડ ટ સમયે જ ર માગદશન.
LAN version હોય તો LAN ના કારણે
અગ યની

ુ કલી ઉભી થાય યાર ટ નીકલ સપોટ.

ુ ચના: આપના Computer ની Hard

disk ને format કરવાની અથવા બદલવા ની જ ર પડ તો સૌ થમ ુ ું

લાયસ સ પરત કરવા માટ અમારા “Customer

Support” નો સં પક કરવો. થી અમે ુ ું લાયસ સ પરત લઇ શક એ.
યારબાદ લાયસ સ પરત થયેલ છે તેવો mail અમારા તરફથી આવશે યારબાદ જ Computer format કર .ું જો આમ

થયેલ હશે તોજ નવી LIC.

KEY મળ શકશે. જો આ ોસેસ કરવામાં ન હ આવે તો નવી LIC KEY મળ શકશે ન હ અને ન ું

સોફટવેર ખર દ ુ પડશે.
નોધ :

મને AMC લીધેલ ન હ હોય તેમને કોઈપણ

કાર નો Telephonic અને Internet ારા Technical

Support મળ શકશે ન હ.
For Details Call: (079) 27683386, (079)40033316, 9825611030
403, Nirmal Avenue, Nr. BD Patel House, Lakhudi Cross Road, Naranpura, Ahmedabad – 380013.

ANNUAL MAINTENANCE 2018-19
Firm Name

: _____________________________________________

GSTIN (ફર યાત)

Contact Person

: _____________________________________________

Office Address

: _____________________________________________

City

: _____________________________________________

Contact No.

: _____________________________________________

Email Id (ફર યાત) : _____________________________________________
Distributor of :

_____________________________________________

Software (લા ુ પડ ું હોઈ તે Tick કર )ું :
Payment Detail

WinDMS /

WDMS Ver. : Single / LAN /RDC

:

Attached Chq / DD No. ________________________ Dated ___/___/2018.
Bank __________________________________ of Rs. ________.

Cheque In Favor of “SM INFOSOFT”, Payable at Ahmedabad.
AMC Payment ફ ત ને ફ ત ચક થી મોકલ ુ ં ,
અગ યની

RTGS/NEFT કર

ું ન હ .

ુ ચના: આપના Computer ની Hard disk ને format કરવાની અથવા બદલવા ની જ ર પડ તો સૌ થમ ુ ું લાયસ સ પરત

કરવા માટ અમારા “Customer Support” નો સં પક કરવો.

થી અમે ુ ું લાયસ સ પરત લઇ શક એ. યારબાદ લાયસ સ પરત થયેલ

છે તેવો mail અમારા તરફથી આવશે યારબાદ જ Computer format કર .ું જો આમ થયેલ હશે તોજ નવી LIC. KEY મળ શકશે. જો
આ

ોસેસ કરવામાં ન હ આવે તો નવી LIC KEY મળ શકશે ન હ અને ન ું સોફટવેર ખર દ ુ પડશે.

Date:

/

/ 2018.

Signature

Send This Form Before 30 April 2018.
For Details Call : (079) 27683386 , (079) 40033316, 9825611030
403, Nirmal Avenue, Nr. BD Patel House, Lakhudi Cross Road, Naranpura, Ahmedabad – 380013.

