
 

Keeper نبذة عن 
 

 Keeper Security, Inc هي الشركة المصممة لتطبیق Keeper، مدیر كلمات المرور والخزینة الرقمیة األكثر أمانًا وسهولة في االستخدام في
 العالم والذي یستخدم تكنولوجیا تشفیر عسكریة لتخزین ما یخصك من تسجیالت دخول مواقع الویب، وكلمات المرور، والمعلومات المالیة، والوثائق،
 والصور، والفیدیوهات. یستخدم Keeper أكثر من 11 ملیون شخص و4000 جهة عمل في أكثر من 100 دولة لحمایة كلمات مرورهم وأصولهم

 الرقمیة. Keeper متوفر اآلن في 21 لغة.
 

 یعمل Keeper بسالسة عبر كافة األجهزة. فهو یعمل على جمیع الهواتف الذكیة، واألجهزة اللوحیة، وأجهزة الكمبیوتر، وعبر جمیع أنظمة التشغیل
 الرئیسیة، بما في ذلك متصفحات الویب. كل ما یحتاجه الفرد هو كلمة مرور رئیسیة (أو بصمة أصبع) للوصول إلى خزینته على Keeper من أي

جهاز. Keeper یتم تحمیله مسبقًا بمشغالت الجوال الرئیسیة والشركات المصنعة للمعدات مثل AT&T، وOrange، وAmérica Móvil، و
.Windowsو Android وغیرها مما یغطي أنظمة التشغیل HTCو ،Samsung 

 
 ما الذي یمّیز Keeper عن البرامج األخرى في السوق

 

 

 سهولة االستخدام > التوفر على كافة األجهزة
 یدعم مدیر كلمات المرور والخزینة الرقمیة Keeper أكبر عدد من المنصات واألجهزة في الصناعة. فیضم Keeper بنیات محلیة

وقائمة على السحابة وكذلك تكرار كامل متعدد المناطق. ویعمل على iOS، وAndroid، وBlackberry، وMac، وPC، و
Keeper یمكن لعمالء .Edgeو ،IEو ،Firefoxو ،Safariو ،Chrome وعلى متصفحات الویب الرئیسیة وتشمل Linux 

 الوصول إلى خزائنهم على اإلنترنت وبدون االتصال به. لم یحدث أن تعرض Keeper النقطاع الخدمة قّط. KeeperFill™ هي
 إحدى میزات Keeper المدمجة، والتي تسمح للمستخدمین بالملء التلقائي لبیانات اعتماد تسجیل الدخول الخاصة بهم عبر تطبیقات

  ومتصفحات الجوال، على أي جهاز.
 

 

 أمن على أعلى مستوى
 یستخدم Keeper أقوى شهادات األمن والتدقیق في الصناعة مثل SOC-2 وTRUSTe وسلسلة من الشهادات األخرى التي یمكن

 االطالع  علیها هنا . وعلى عكس معظم مقدمي خدمات التخزین التقلیدیة على السحابة، تم بناء Keeper باستخدام بنیة أمن صفر
 المعرفة والتي تعني أن عمیل Keeper هو الشخص الوحید الذي یمتلك معرفة كاملة بكلمة مروره الرئیسیة وله وحده القدرة على

 التحكم بها وبمفاتیح تشفیره للوصول إلى بیاناته.
 

 

  خزینة رقمیة شاملة
 تقدم منصة Keeper للعمالء إدارة لكلمات المرور وتخزین آمن للملفات في تطبیق خزینة واحد. وباإلضافة لكلمات المرور وبیانات

 اعتماد الدخول لمواقع الویب والتطبیقات، بإمكان عمالء Keeper تخزین وثائق وملفات وصور وفیدیوهات حساسة في خزینتهم
 على Keeper. ال یتم تخزین الصور المأخوذة من داخل خزینة Keeper خارج الخزینة أبدًا - أي أنها ال تخزن في لفة الكامیرا

 الخاصة بالجهاز.

 

  خبرة في شركات الجوال
یعتبر Keeper هو حل أمن كلمات المرور الوحید المختار لیتم تحمیله مسبقًا على مالیین األجهزة مع AT&T، وOrange، و

 América Móvil وغیرها من الشركات المصنعة للمعدات. كانت سهولة استخدام Keeper، ووصوله الواسع لكل األجهزة،
 وقدراته على تشغیله على أنواع مختلفة من األنظمة، وبنیة األمن به هي األسباب الرئیسیة الختیار شركات الجوال هذه Keeper بدًال

 من مدیري كلمات المرور اآلخرین أثناء التدقیق الصارم لألمن ومراجعة المیزات.
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 الشعبیة
 

 یتوفر Keeper للمستخدمین من األفراد واألعمال. وبفضل عملیات التنزیل التي تتخطى 100 ملیون عملیة، یتمتع Keeper بمالیین العمالء الذین
 یزدادون بمعدالت نمو مركبة. في المتوسط یقوم شخص جدید بالتسجیل في Keeper كل 15-20 ثانیة. عالوة على ذلك، فإن الكثیر من المشاهیر

 المعروفین جیدًا للعامة والریاضیین من عمالء Keeper ویثقون في قدرته على حمایة وتأمین معلوماتهم الخاصة. وبفضل التقییم ذي النجوم الخمس
 في متجر التطبیقات، یعتبر Keeper أحد المنتجات ذات التصنیف األعلى من قبل العمالء.

 
 السعر

 
 یستخدم Keeper مجانًا لحمایة جهاز منفرد. في حین یقدم االشتراك المدفوع في Keeper منافع للمستخدمین تشمل نسخ احتیاطي آمن، ومزامنة،

 وتخزین للملفات، ومشاركة وغیرها من المیزات القائمة على السحابة.
 

 اتصل بنا
 

 تأسست شركة Keeper Security في عام 2011 بواسطة الرئیس التنفیذي، دارین جوتشیون والرئیس التنفیذي للتكنولوجیا، كریغ لوري، وهي
 شركة خاصة یقع مقرها في شیكاغو، إلینوي ولها مكاتب هندسیة في إلدورادو هیلز، كالیفورنیا. لمزید من المعلومات، الرجاء زیارة

.https://keepersecurity.com 
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