
 

Keeper אודות 
 

 Keeper Security, Inc., היוצרת של Keeper, מנהל הסיסמאות והמאגר הדיגיטלי המאובטח והפשוט ביותר לשימוש,
 שעושה שימוש בטכנולוגיית הצפנה ברמה צבאית כדי לאחסן את פרטי הגישה והסיסמאות לאתרי האינטרנט, מידע פיננסי,

מסמכים, תמונות וסרטוני וידאו שלך. למעלה מ-11 מיליון אנשים ו-4000 עסקים בלמעלה מ-100 מדינות משתמשים ב-
 Keeper כדי להגן את הסיסמאות והנכסים הדיגיטליים שלהם. Keeper תורגם ל-21 שפות.

 
 Keeper עובד בצורה חלק בכל ההתקנים. הוא פועל על כל סמארטפון, טאבלט או מחשב ועם רוב מערכות ההפעלה

 המובילות, כולל דפדפני אינטרנט. כל מה שאדם צריך זו סיסמת אב (או טביעת אצבע) כדי לגשת אל מאגר Keeper שלהם
AT&T, Orange, América Móvil, נטען מראש עם מפעילי הסלולר ויצרני הציוד המקורי המובילים כגון Keeper .מכל התקן 

.Windows-ו Android ואחרים הפועלים על מערכות ההפעלה Samsung, HTC 
 
 

 מה מבדיל את Keeper מהמתחרים
 

 קלות שימוש > זמינות בכל ההתקנים
 מנהל הסיסמאות והמאגר הדיגיטלי של Keeper תומך במספר הגדול ביותר של פלטפורמות והתקנים

 בהשוואה לשאר המתחרים בתעשיה. ל-Keeper ארכיטקטורה מקומית ומבוססת ענן כמו גם כמו גם יתירות
 באזורים רבים. הוא פועל על iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux ועל רוב דפדפני האינטרנט

 המובילים כגון Chrome, Safari, Firefox, IE ו-Edge.  לקוחות Keeper יכולים לגשת למאגר שלהם
 בסביבות מקוונות ולא מקוונות. ל-Keeper אף פעם לא הייתה פרעה בשירות. KeeperFill™, תכונה משולבת

 של Keeper, מאפשר למשתמשים למלא באופן אוטומטי את פרטי הגישה שלהם על גבי יישומים ניידים
 ודפדפנים מרובים, על כל סוגי ההתקנים.

 אבטחה מוגברת
  Keeper משתמשת באישורי האבטחה והביקורת החזקים ביותר בתעשייה כגון SOC-2, TRUSTe וסדרה

 של אישורים אחרים שניתן לראות כאן. בניגוד לרוב ספקי האחסון בענן או מציעי השירותים המסורתיים,
 Keeper תוכננה באמצעות ארכיטקטורת אבטחה מסוג אפס ידע, שפירושה שהלקוח של Keeper הוא האדם

 היחיד שיש לו את המידע והבקרה אחר סיסמת האב שלו והמפתחות המוצפנים לגישה לנתונים.

  מאגר דיגיטלי כולל
 הפלטפורמה של Keeper מציעה ללקוחות ניהול סיסמאות ואחסון קבצים מאובטח במאגר יחיד אחד. מעבר

 לסיסמאות ופרטי גישה לאתרי אינטרנט ויישומים, לקוחות של Keeper יכולים לאחסן מסמכים רגישים, קבצים,
 תמונות וסרטוני וידאו במאגר של Keeper שלהם. תמונות שנלקחו מתוך המאגר של Keeper לעולם לא

 מאוחסנות מחוץ למאגר - זאת אומרת שהן לא מאוחסנות בסרט הצילום של ההתקן.

  מומחיות באספקת שירות לניי
AT&T, הוא פתרון אבטחת הסיסמאות היחיד שנבחר להיות טעון מראש במיליוני התקנים עם Keeper 

 Orange, América Móvil ויצרני ציוד מקורי אחרים. קלות השימוש, הגישה המלאה לכל המכשיר, היכולות
חוצות הפלטפורמה וארכיטקטורת האבטחה של Keeper היו הסיבות העיקריות שבגללן אותם ספקים בחרו ב-

 Keeper מבין כל מנהלי הסיסמאות במהלך ביקורת אבטחה וסקירת תכונות קפדנית.
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 פופולריות
 

 Keeper זמינה עבור משתמשים פרטיים ועסקיים. עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ל-Keeper יש מיליוני לקוחות שגדלים
 בשיעור גידול מורכב. בממוצע, אדם חדש נרשם ל-Keeper כל 15-20 שניות. בנוסף, הרבה סלבריטאים מפורסמים ודמויות
 מעולם הספורט הם לקוחות של Keeper וסומכים עליה כדי להגן ולאבטח את המידע האישי שלהם. עם ביקורות עקביות של

 חמישה כוכבים בחנויות היישומים, Keeper הוא אחד המוצרים בעלי הדירוג הגבוה ביותר.
 

 תמחור
 

 Keeper הוא ללא תשלום עבור שימוש בהתקן בודד. המינוי בתשלום של Keeper מספק למשתמשים את היתרון של גיבוי,
 סנכרון, אחסון קבצים ושיתוף מאובטחים כמו גם תכונות מבוססות ענן נוספות.

 
 צור קשר

 
 Keeper Security, שנוצרה ב-2011 על ידי המנכ"ל Darren Guccione וה-CTO Craig Lurey, היא חברה באחזקה

 פרטית שמשרדיה הראשיים נמצאים בשיקגו, אילינוי, ומשרדי מתכנתים בגבעות אל דורדו, קליפורניה. לקבלת מידע נוסף,
.https://keepersecurity.com-בקר ב 
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