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Info over Keeper

Keeper Security, Inc., de maker van Keeper, ‘s werelds veiligste, meest gebruiksvriendelijke wachtwoordbeheerder en 
digitale kluis die gebruikmaakt van versleutelingstechnologie van militair niveau om uw aanmeldingsgegevens voor websites, 
wachtwoorden, financiële informatie, documenten, foto’s en video’s op te slaan. Keeper wordt gebruikt door meer dan 11 
miljoen mensen en 4000 bedrijven in 100+ landen om hun wachtwoorden en digitale bezittingen te beschermen. Keeper is 
inmiddels gepubliceerd in 21 talen.

Keeper werkt naadloos op alle apparaten. Het werkt op elke smartphone, tablet en computer, en op alle grote 
besturingssystemen, Inclusief webbrowsers. Het enige wat u nodig hebt, is een hoofdwachtwoord (of een vingerafdruk) voor 
toegang tot de Keeper-kluis op een willekeurig apparaat. Keeper staat standaard geïnstalleerd op apparaten van grote mobiele 
providers en OEM’s zoals AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC en anderen, met dekking voor zowel Android- als 
Windows-besturingssystemen.

Waardoor is Keeper anders dan de anderen?

Gebruiksgemak > Beschikbaar op alle apparaten

Keeper - Wachtwoordbeheerder en digitale kluis, met ondersteuning voor het grootste aantal platforms en apparaten in de 

industrie. Keeper heeft een eigen en cloudgebaseerde architectuur, evenals complete multi-regionale redundantie. Het werkt 

op iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux en op grote webbrowsers zoals Chrome, Safari, Firefox, IE en Edge. Keeper-

klanten hebben toegang tot hun kluizen in zowel offline als online omgevingen. Keeper is nog nooit onderbroken geweest. Met 

KeeperFill™, een geïntegreerde functie van Keeper, kunnen gebruikers automatisch hun aanmeldingsgegevens invullen in mobiele 

apps en browsers, op welk apparaat dan ook.

Superieure beveiliging

Keeper gebruikt de sterkste beveiligings- en controlecertificaten in de industrie, zoals SOC-2, TRUSTe en een keur aan andere

certificaten die u hier kunt bekijken. Anders dan de meeste traditionele providers die opslag in de cloud aanbieden, is Keeper 

gebouwd met een zero-knowledge beveiligingsarchitectuur. Dit betekent dat de Keeper-klant de enige is die volledige kennis heeft 

van en controle over het hoofdwachtwoord en de encryptiesleutels voor toegang tot de gegevens.

Uitgebreide digitale kluis

Keeper is de enige wachtwoordbeveiligingsoplossing die is uitverkoren om standaard geïnstalleerd te staan op miljoenen apparaten 

met AT&T, Orange, América Móvil en andere OEM’s. Keeper’s gebruiksgemak, volledige en apparaatbrede toegang, mogelijkheden 

die platformoverstijgend zijn en beveiligingsarchitectuur zijn belangrijke redenen waarom deze providers Keeper hebben 

geselecteerd boven andere wachtwoordbeheerders tijdens een uitgebreide beveiligingscontrole en functionaliteitsbeoordeling.

Ervaring met mobiele providers

Keeper is de enige wachtwoordbeveiligingsoplossing die is uitverkoren om standaard geïnstalleerd te staan op miljoenen apparaten 

met AT&T, Orange, América Móvil en andere OEM’s. Keeper’s gebruiksgemak, volledige en apparaatbrede toegang, mogelijkheden 

die platformoverstijgend zijn en beveiligingsarchitectuur zijn belangrijke redenen waarom deze providers Keeper hebben 

geselecteerd boven andere wachtwoordbeheerders tijdens een uitgebreide beveiligingscontrole en functionaliteitsbeoordeling.
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Populariteit

Keeper is beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Met meer dan 100 miljoen downloads heeft Keeper 
miljoenen klanten en groeit het nog steeds aanzienlijk. Elke 15-20 seconden registreert zich gemiddeld een nieuwe persoon 
voor Keeper. Daarnaast vertrouwen veel beroemdheden en sporters die in de publiciteit staan en bekend zijn, erop dat Keeper 
hun privé-informatie beschermt en beveiligt. Met doorlopende vijfsterren-recensies in de app stores is Keeper een van de 
hoogst geklasseerde producten door klanten.

Contact

Keeper Security werd in 2011 opgericht door CEO Darren Guccione en CTO Craig Lurey. Het is een privé-onderneming die is gevestigd 

in Chicago, Illinois en technische kantoren heeft in de El Dorado Hills, Californië. Bezoek voor meer informatie https://keepersecurity.com.

Tarieven

Keeper is gratis voor gebruik op een enkel apparaat. Keeper’s betaalde abonnement biedt gebruikers het voordeel van veilige 
back-up, synchronisatie, bestandsopslag, delen en andere cloudgebaseerde functies.
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