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Σχετικά με το Keeper

Η Keeper Security, Inc. είναι η εταιρεία που δημιούργησε το Keeper, το πιο ασφαλές και εύκολο στη χρήση πρόγραμμα 
διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και ψηφιακής αποθήκευσης στον κόσμο, με χρήση στρατιωτικού επιπέδου τεχνολογία 
κρυπτογράφησης για την αποθήκευση στοιχείων εισόδου σε ιστοτόπους, κωδικών πρόσβασης, οικονομικών 
πληροφοριών, φωτογραφιών και βίντεο. Το Keeper χρησιμοποιείται από περισσότερους από 11 εκατομμύρια 
ανθρώπους και 4.000 επιχειρήσεις, σε πάνω από 100 χώρες, για την προστασία των κωδικών πρόσβασης και των 
ψηφιακών πληροφοριών τους. Το Keeper είναι πλέον διαθέσιμο σε 21 γλώσσες.

Το Keeper λειτουργεί άψογα σε όλες τις συσκευές. Λειτουργεί σε κάθε smartphone, tablet και ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα και στα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης 
χρειάζεται μόνο έναν βασικό κωδικό πρόσβασης (ή το δαχτυλικό του αποτύπωμα) για να αποκτήσει πρόσβαση στη 
θυρίδα του Keeper, σε οποιαδήποτε συσκευή. Keeper Το Keeper είναι προρυθμισμένο με τις ρυθμίσεις μεγάλων 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και OEM, όπως οι AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC και άλλοι, καλύπτοντας
τα λειτουργικά συστήματα Android και Windows.

Τι κάνει το Keeper να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό

Ευκολία χρήσης > Διαθεσιμότητα σε κάθε συσκευή
Το Keeper είναι το πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και ψηφιακής αποθήκευσης με την μεγαλύτερη κάλυψη 
πλατφορμών και συσκευών. Το Keeper διαθέτει τοπική και cloud αρχιτεκτονική, καθώς και πλήρη εφεδρεία σε πολλαπλές 
περιοχές. Λειτουργεί σε iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux και στα κυριότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο, 
όπως Chrome, Safari, Firefox, IE και Edge. Οι πελάτες του Keeper μπορούν να έχουν πρόσβαση στις θυρίδες τους, τόσο εκτός 
όσο και εντός σύνδεσης. Το Keeper δεν έχει παρουσιάσει ποτέ διακοπές στην λειτουργία του. Το KeeperFill™, ενσωματωμένη 
λειτουργία του Keeper, επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν αυτόματα τα διαπιστευτήρια σύνδεσής τους σε εφαρμογές 
κινητών και προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε συσκευή.

Κορυφαία ασφάλεια
Το Keeper εφαρμόζει τις ισχυρότερες πιστοποιήσεις ασφάλειας και ελέγχου στον χώρο, όπως οι SOC-2, TRUSTe και μια ποικιλία 
άλλων πιστοποιήσεων που μπορείτε να προβάλλετε εδώ. Αντίθετα με τους συνηθισμένους παροχείς χώρου αποθήκευσης στο 
cloud ή τις συνήθεις παροχές υπηρεσιών, το Keeper είναι βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική ασφάλειας μηδενικής γνώσης, 
γεγονός που σημαίνει ότι ο πελάτης του Keeper είναι το μοναδικό άτομο που έχει πλήρη γνώση και έλεγχο του βασικού κωδικού 
πρόσβασής του και των κλειδιών κρυπτογράφησης για την πρόσβαση στα δεδομένα του.

Πλήρης εφαρμογή ψηφιακής αποθήκευσης
Η πλατφόρμα του Keeper προσφέρει στους πελάτες διαχείριση κωδικών πρόσβασης και ασφαλή αποθήκευση αρχείων, μέσα 
από μία εφαρμογή ψηφιακής αποθήκευσης. Εκτός από την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης και διαπιστευτηρίων σύνδεσης για 
ιστοτόπους και εφαρμογές, οι πελάτες του Keeper μπορούν επίσης να αποθηκεύουν ευαίσθητα έγγραφα, αρχεία, φωτογραφίες 
και βίντεο στη θυρίδα τους στο Keeper. Οι εικόνες που λαμβάνονται από το εσωτερικό της εφαρμογής ψηφιακής αποθήκευσης 
του Keeper δεν αποθηκεύονται ποτέ εκτός αυτής – δηλαδή, δεν αποθηκεύονται στη σειρά φωτογραφιών της συσκευής.

Εξειδίκευση στην κινητή τηλεφωνία
Το Keeper είναι η μοναδική εφαρμογή ασφάλειας κωδικών πρόσβασης που είναι προ-φορτωμένη σε εκατομμύρια συσκευές 
των AT&T, Orange, América Móvil και άλλων OEM. Η ευκολία στη χρήση του Keeper, η πλήρης πρόσβαση από κάθε συσκευή, 
οι δυνατότητες συνδυασμού διαφορετικών πλατφορμών και η αρχιτεκτονική ασφάλειάς του είναι οι βασικοί λόγοι για τους 
οποίους οι παραπάνω εταιρείες επέλεξαν το Keeper αντί άλλων προγραμμάτων διαχείρισης, στο πλαίσιο ενός αυστηρού 
ελέγχου ασφάλειας και σύγκρισης λειτουργιών.
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Δημοφιλές

Το Keeper είναι διαθέσιμο για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με περισσότερες από 100 εκατομμύρια λήψεις, το Keeper 
έχει εκατομμύρια πελάτες, που αυξάνονται συνεχώς. Κατά μέσο όρο, ένας νέος πελάτης εγγράφεται στο Keeper 
κάθε 15-20 δευτερόλεπτα. Επίσης, πολλοί γνωστοί διάσημοι και αθλητές είναι πελάτες του Keeper, δείχνοντας 
την εμπιστοσύνη τους στην προστασία και διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών τους. Με σταθερά άριστες 
αξιολογήσεις στα καταστήματα εφαρμογών, το Keeper είναι ένα από τα προϊόντα με υψηλότερη βαθμολογία από τους 
καταναλωτές.

Επικοινωνία

Η Keeper Security ιδρύθηκε το 2011 από τον CEO, Darren Guccione και τον CTO, Craig Lurey. Είναι μια ιδιωτική 
επιχείρηση με έδρα στο Σικάγο του Ιλινόι και γραφεία σχεδιασμού στο El Dorado Hills της Καλιφόρνια. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://keepersecurity.com.

Τιμολόγηση

Το Keeper παρέχεται δωρεάν για χρήση σε μία συσκευή. Τα πακέτα συνδρομών στο Keeper παρέχουν στους χρήστες 
τα πλεονεκτήματα της ασφαλούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, συγχρονισμού, αποθήκευσης αρχείων, κοινής 
χρήσης και άλλων λειτουργιών στο cloud.
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