
TEXT     BO  OK     S  ALE     S  OFTWARE  

ഹയര െസകനററിയിെല െടകസ് ബക് വിലന എന ശമകരമായ ോജാലിെയ 
ലഘകരികന ഒര ോസാഫ് െവയര ആണിത്. ഈ ോസാഫ് െവയര പഴയ ോസാക് 
, പതിയ ോസാക്  എനിവെയ െവോവെറ എടത് കണക് തയാറാകന. 

ഓോരാ കടികം വിലകന പസകങളെട വിവരം അെലങില പസകവിലപന 
ബളക് ആയം ോചരകാനള സൗകരയം ഉണ്. 

വലിയ വിലയെട പസകങള, ഒര കടി വാങന പനോണാളം പസകങള, 

അവയെട വില െപെടന് കടിെയടകാനള പയാസം, ബാലനസ് ബക് 
കണകാകി സകികല , ദിവോസനയള വിലന അകൗണ് തയാറാകല, ഒോനാ 
രോണാ മാസം നീണ നിലകന വിലന, പല സമയതായള വിലന 
എനിവയാണ് പസക വിലനയില സാധാരണ ോനരിോടണ പയാസങള. 

ഇവെയലാം തരണം െചയന ഒര ോസാഫ് െവയര ആണിത്. 

ഈ ോസാഫ് െവയര തയാറാകന  വിവിധ റിോപാരടകള ഇവയാണ്.
1. പഴയ ോസാക് , പതിയ ോസാക്   വിലന , ബാലനസ് ബക്  റിോപാരട്.
2.പഴയ ോസാക് , പതിയ ോസാക്   വിലനയെട വിശദമായ  റിോപാരട്.(കടിയെട 
ോപരടകം.)

3.ഓോരാ ദിവസോതയം വിലനയെട റിോപാരട്.(ബാലനസ് ബക്  കാണികന.)

4.പസക തക അടച കഴിഞാല അതിെന ഡി.ഡി വിവരങള െകാടകാനം 
റിോപാരട് എടകാനം ഉള സൗകരയം.

5.Date wise,  student wise sale റിോപാരട് കിടന.

Installation 

Zip file 'D' root ോലക് extract െചയക

a] Download the TextBooksale_ver1 Zip file 
b] Right click on this zip file and give' extract all'
c] Browse and  select 'D' root
d] Give  'OK'

Then you get a folder named  “TextBooksale_I” ;  which includes three files,  TextBookSale_FE, 
TextBookSale _data,  TextBookSle _help.



Extract െചയ ോശഷം  'D' ൈഡവില വന്  “TextBookSale_I"എന ോഫാളഡര തറന് 
"TextBookSale_FE യില ഡബിള കിക് െചയാല  software ഓപണ ആകം . ോശഷം 'admin' 

എന password നലകിയാല െമന വരം .

Then the correct path of the  TextBookSale_data file is D:/TextBookSale/ TextBookSale_data

Requirements
WindowsXP/windows7
MsAccess2003/2007 

Password.
To open the TextBookSoft  software give the password” admin”
പാസ് ോവരഡ് നലകി തറകാന ശമികോമാള 'error message' കാണികകയാെണങില  'TextBookSale' 

ോഫാളഡര 'D' root ല തെനെയന് ഉറപികക. ഇെലങില 'D' യില നിരമികെപട 'TextBookSale_ver1' 

എന ോഫാളഡറിനളില നിനം ' TextBookSale folder പറത് 'D' യിോലക് paste െചയക.

Software STEPS in Precise.

ോബസിക് െസറിങസ്  ആദയം െചയക
1.Class Entry
2. Import the Books (ഒരികല മാതം െചയക )

3.Stock Entry:
പിനീട് ോസാക് എനടിയില വന് ോസാക്  െകാടകക. വില ോനാകക. 

4. New Book  entry
പിനീട് പതിയ ബക് ോചരകണെമങില  ഇവിെട ോചരകാം



5.Sale Entry:ഒര കടി കാസിോലകള പസകങള വാങോമാള എനര െചയാന.                 

6.Bulk Sale:
ഓോരാ വിഷയതിെന അധയാപകര തെന ആ വിഷയതിെന െടകസ് ബക് വിലകകയാെണങില 
അത്  ഇവിെട ോചരകാം. 

7.Sale Delete:
ഒര ബക് വിലന കാനസല െചയാന.

8.Sale Refresh:
password is 'TEXTBOOK'

From:

Rajesh.K ,HSST Botany, GHSS Naduvannur, Kozhikode Dist.

Mail: rajeshsaparya@gmail.com

Phone:9446490458

mailto:rajeshsaparya@gmail.com

