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Sobre o Keeper

Keeper Security, Inc., a criadora do Keeper, o gerenciador de senhas e cofre digital mais seguro e fácil de usar do mundo que usa
tecnologia de criptografia de nível militar para armazenar logins de sites, senhas, informações financeiras, documentos, fotos e vídeos. 
O Keeper é usado por mais de 11 milhões de pessoas e 4.000 empresas em mais de 100 países para proteger senhas e ativos digitais. 
O Keeper está publicado em 21 idiomas.

O Keeper funciona de forma transparente entre todos os dispositivos. Ele funciona em todos os celulares, tablets e computadores e em 
todos os principais sistemas operacionais, incluindo navegadores. Só é preciso ter uma senha mestra (ou uma impressão digital) para 
acessar o cofre do Keeper em qualquer dispositivo. Keeper já vem previamente carregado nas principais operadoras de telefonia móvel 
e OEMs, como AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC e outros, cobrindo os sistemas operacionais Android e Windows.

O que torna o Keeper diferente dos outros

Facilidade de uso > Disponibilidade em todos os dispositivos
O Keeper é o gerenciador de senhas e cofre digital compatível com o maior número de plataformas e dispositivos do setor. O Keeper 
tem uma arquitetura nativa e baseada em nuvem, bem como redundância completa em várias regiões. Ele funciona em iOS, Android, 
Blackberry, Mac, PC, Linux e nos principais navegadores, incluindo Chrome, Safari, Firefox, IE e Edge. Os clientes do Keeper podem 
acessar o cofre em ambientes off-line e on-line. O Keeper nunca teve uma interrupção no serviço. O KeeperFill™, um recurso 
integrado do Keeper, permite que os usuários preencham automaticamente as credenciais de login em aplicativos para dispositivos 
móveis e navegadores, em qualquer dispositivo.

Segurança superior
O Keeper usa as melhores certificações de segurança e auditoria do setor, como SOC-2, TRUSTe e uma infinidade de outras
certificações que podem ser vistas aqui. Diferentemente da maioria dos provedores de armazenamento em nuvem ou ofertas de 
serviços tradicionais, o Keeper foi criado usando uma arquitetura de segurança de conhecimento zero, o que significa que o cliente do 
Keeper é a única pessoa que tem conhecimento completo e controle sobre a senha mestra e as chaves de criptografia para acessar 
os dados. 

Cofre digital abrangente
A plataforma do Keeper oferece aos clientes gerenciamento de senhas e armazenamento seguro de arquivos em um único aplicativo 
de cofre. Além de senhas e credenciais de login para sites e aplicativos, os clientes do Keeper podem armazenar documentos 
confidenciais, arquivos, fotografias e vídeos no cofre do Keeper. As fotografias tiradas de dentro do cofre do Keeper nunca são 
armazenadas fora dele, ou seja, elas não são armazenadas no rolo da câmera do dispositivo.

Conhecimento sobre portadoras de dispositivos móveis
O Keeper é a única solução de segurança de senhas selecionado para ser pré-carregado em milhões de dispositivos das empresas 
AT&T, Orange, América Móvil e outros OEMs. A facilidade de uso, o acesso completo em todos os dispositivos, os recursos entre 
plataformas e a arquitetura de segurança do Keeper foram os principais motivos pelos quais essas portadoras selecionaram o Keeper 
durante uma análise rigorosa de recursos e auditoria de segurança.
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Popularidade

O Keeper está disponível para usuários pessoais e comerciais. Com mais de 100 milhões de downloads, o Keeper tem milhões de clientes, 

o que cresce com uma taxa composta. Em média, uma nova pessoa se registra no Keeper a cada 15-20 segundos. Além disso, muitas 

celebridades e personalidades esportivas publicamente conhecidas são clientes do Keeper e confiam nele para proteger suas informações 

privadas. Com avaliações cinco estrelas consistentes nas lojas de aplicativos, o Keeper é um dos produtos que receberam avaliação mais 

elevada dos consumidores.

Contato

Fundada em 2011 pelo CEO Darren Guccione e pelo CTO Craig Lurey, a Keeper Security é uma empresa privada com sede em

Chicago, Illinois, e escritórios de engenharia em El Dorado Hills, Califórnia. Para obter mais informações, acesse https://keepersecurity.com.

Preços

O Keeper é gratuito para uso em um dispositivo. A assinatura paga do Keeper oferece aos usuários o benefício dos recursos de backup 

seguro, sincronização, armazenamento de arquivos, compartilhamento e outros recursos baseados em nuvem.
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