WDMS માં eWay બીલો ની JSON બનાવવા માટ
eWay બીલ માટ નીચેની િવગતો નાખવાની રહશે.
-

તમાર Firm નો pincode update firm details select કર Enter કર ુ

-

Master -> Branch માં Branch select કર Pincode નાખવો.

-

Party

ુ eway Bill બનાવા ુ ં હોય તેમાં Pincode, ા સપોટર

ુ ં નામ, ા સપોટર નો ID તથા

તમાર ઓ ફસે થી કટલા Kilometer ૂ ર છે તે Distance માં Enter કરવા ુ ં રહશે.

ા સપોટર

-

ુ ં નામ, ા સપોટર નો ID

Bill ની Entry વખતે Transport ની િવગત
નો ID, Mode of Transport વગેર

વીક LR No. , LR Dt. , ા સપોટર

ુ ં નામ, ા સપોટર

ૂછે તે માટ Admin Utilites  Transaction Setting માં

Logsitic Details like LR No & Dt.... ને Tick કર save કર .ું

-

બીલ ની એ

કરતી વખતે LR No. , LR Dt. , ા સપોટર

Transport ની િવગત નીચેના
ા સપોટર

ન

ુ ં નામ, ા સપોટર નો ID, Mode of

માણે નાંખી શકાશે. A/c Master માં

તે Party માં

ુ ં નામ, ા સપોટર નો ID નાખેલ હશે તો automatic આવી જશે અને તેમાં બીલ

ફરફાર કરવા હશે તો કર શકાશે.

-

યારબાદ eway બીલ માટ JSON બનાવવા માટ Sales ReportBill/Voucher Printing માં
બીલ select કર ને eway JSON પર લીક કર .ું

JSON ફાઈલ ને

પણ નામ આપ ું હોઈ તે આપી શકાશે.

રુ ું

-

યારબાદ બનેલી JSON ફાઈલ ને ગવમ ટ ની eway બલ ના પોટલ માં લોગીન કયા બાદ
નીચેના option વડ અપલોડ કર શકાશે.

ઉપર ના

ન માં e-Waybill ના Generate Bulk option પર લીક કર .ું યારબાદ નીચે

માણે

ન આવશે. તેમાં Browse પર લીક કર ને JSON ફાઈલ Select કરવી. યારબાદ Upload પર
લીક કર .ું જો કોઈ Error હશે તો બતાવશે. જો કોઈ Error ના હોઈ તો Generate પર લીક કરવા
થી eWay No. Generate થઇ જશે.
ખાસ ન ધ : eWay Bill ના Portal
ને

ૂછ .ં ુ

ગે અમોને વ ુ

ણકાર ના હોવાથી, તે

ગે તમારા વક લ

