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Informacje o aplikacji Keeper

Keeper Security, Inc. to firma, która stworzyła aplikację Keeper – najprostszy i najbezpieczniejszy na świecie menedżer haseł i sejf 
cyfrowy wykorzystujący technologię szyfrowania o standardzie wojskowym i umożliwiający przechowywanie loginów, haseł, informacji 
finansowych, dokumentów, zdjęć i nagrań. W celu ochrony swoich haseł i danych cyfrowych, z aplikacji Keeper korzysta ponad 11 
milionów osób oraz 4 000 firm w przeszło 100 krajach. Aplikacja Keeper jest dostępna w 21 językach.

Keeper działa sprawnie na wszystkich urządzeniach. Jest kompatybilny z wszystkimi smartfonami, tabletami i komputerami i działa 
na wszystkich najpopularniejszych systemach operacyjnych, obsługuje też wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Aby 
uzyskać dostęp do sejfu internetowego Keeper na dowolnym urządzeniu, potrzebne jest jedynie hasło główne (lub odcisk palca). Keeper 
jest aplikacją wgraną na telefony komórkowe największych operatorów mobilnych i partnerów OEM, takich jak: AT&T, Orange, América 
Móvil, Samsung czy HTC, z systemem operacyjnym Android i Windows.

Co wyróżnia aplikację Keeper od pozostałych aplikacji

Łatwość użytkowania > Dostępność na wszystkich urządzeniach
Keeper – menedżer haseł i sejf cyfrowy, obsługujący największą liczbę platform i urządzeń w branży aplikacji zabezpieczających. 
Keeper charakteryzuje się architekturą natywną i architektura w chmurze oraz redundancją regionów. Aplikacja działa w systemie 
iOS, Android i Linux, urządzeniach Blackberry, Mac, PC i obsługuje najpopularniejsze przeglądarki internetowe, takie jak Chrome, 
Safari, Firefox, IE czy Edge. Klienci Keeper mają dostęp do swoich sejfów zarówno offline, jak i online. Nigdy nie wystąpiła przerwa 
w dostępach do usług Keeper. KeeperFill™, zintegrowana funkcja aplikacji Keeper, zapewnia użytkownikom automatyczne 
wypełnianie danych logowania we wszystkich aplikacjach i przeglądarkach internetowych na dowolnym urządzeniu.

Wyjątkowe bezpieczeństwo
Keeper wykorzystuje najsilniejsze dostępne w branży certyfikaty bezpieczeństwa i kontroli, takie jak SOC-2, TRUSTe i wiele 
innych, których listę możesz zobaczyć tutaj. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych w 
chmurze, Keeper stosuje architekturę bezpieczeństwa opartą na szyfrowaniu „zero-knowledge”. Oznacza to, że klient Keeper jest 
jedyną osobą znającą hasło główne i kontrolującą klucze szyfrujące zabezpieczające dostęp do jego danych. 

Wszechstronny sejf cyfrowy
Platforma Keeper oferuje klientom możliwość zarządzania hasłami i bezpiecznego przechowywania plików przy użyciu jednej 
aplikacji. Klienci Keeper mogą przechowywać w swoich sejfach Keeper nie tylko hasła i dane logowania do stron internetowych 
i aplikacji, ale również poufne dokumenty, pliki, zdjęcia i nagrania. Zdjęcia zrobione bezpośrednio z sejfu Keeper nigdy nie są 
przechowywane poza nim – np. nie są przechowywane w rolce aparatu na Twoim urządzeniu.

Zaufanie operatorów komórkowych
Keeper jest jedyną aplikacją do zabezpieczania haseł wybraną przez AT&T, Orange, América Móvil i innych partnerów OEM i 
wgrywaną na miliony urządzeń. Łatwość obsługi, pełny dostęp na różnych urządzeniach, obsługa wielu platform i architektura 
bezpieczeństwa to główne cechy, które zdecydowały o tym, że aplikacja Keeper została wybrana przez operatorów w wyniku 
rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa i przeglądu funkcji aplikacji do zarządzania hasłami.
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Popularność

Aplikacja Keeper jest dostępna zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Aplikację pobrało już ponad 100 milionów 
użytkowników. Keeper ma miliony klientów, co świadczy o szybkim tempie wzrostu. Średni czas rejestracji nowego użytkownika aplikacji 
Keeper wynosi 15-20 sekund. Aplikacji Keeper zaufało też wiele ważnych i znanych publicznie osób, w tym celebryci i sportowcy, 
którzy wykorzystują Keeper do ochrony swoich prywatnych informacji. Keeper jest jednym z najwyżej ocenianych przez konsumentów 
produktów, cieszącym się stale najwyższymi 5-gwiazdkowymi opiniami w sklepach z aplikacjami.

Kontakt

Keeper Security to prywatna firma założona przez Darrena Guccione’a, dyrektora generalnego oraz Craiga Lureya, dyrektora ds. 
technologii. Jej siedziba znajduje się w Chicago w stanie Illinois, a oddziały techniczne w El Dorado Hills w Kalifornii. Aby uzyskać 
więcej informacji, odwiedź stronę: https://keepersecurity.com.

Cennik

Aplikacji Keeper można używać bezpłatnie na jednym urządzeniu. Płatny abonament Keeper pozwala użytkownikom korzystać z 
bezpiecznej kopii zapasowej, synchronizacji, miejsca na pliki, funkcji udostępniania i innych funkcji w chmurze.
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