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CONFIGURACIÓ BOLDNET MOBILE 
(ABONATS STOP) 

 Entrar a l’aplicació de Boldnet Mobile a través del seu dispositiu mòbil o tableta.  

 Clicar el botó de config 

 S’obrirà una pantalla com la imatge 1 

 Si ja tens un servidor configurat, sel·leccionar el servidor configurat i clica a delete 
server ( esborrar servidor), sinó, pots saltar aquest pas. (imatge 1) 

 Seguidament introduir a server address l’adreça següent: 
central.receptoradealarmas.com:60000 

 Introduir a server name el següent nom: Tstelecom (imatge 2). 

 Clicar a add server per acabar. 
 Si veiem que s’afegeix el servidor a configured servers és que s’ha configurat 
correctament. (imatge 3) 

 Clicar a back per tornar a la pantalla principal de Boldnet Mobile. 

 Introduir el seu nom d’usuari i contrasenya. (imatge 4). 
En el cas de no saber l’usuari o contrasenya contacti amb la CRA. 
Li demanaran el seu número d’abonat del sistema d’alarma i contrasenya per poder 
identificar-lo i així poder crear l’alta/actualització d’usuari a Boldnet. 
O bé també pot contactar amb nosaltres 977 77 12 12 i farem la gestió per vostè.  

 Sel·leccionar el servidor Tstelecom i clicar el botó de Log in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boldnet és un software específic pels abonats que tinguin el seu sistema d’alarma connectat a 
la central receptora d’alarmes i vulguin veure el registre de connexions i desconnexions. 
Boldnet li permet tenir accés als esdeveniments a temps real, informació de contacte, eines 
d’accés ràpid, llistat de contactes, sistema d’alarma, serveis de monitorització, registre 
d’activitats del sistema, incidències i averies, entre altres opcions. 
Enllaç boldnet web: https://central.receptoradealarmas.com:60000/BoldNet/ 
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