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Despre Keeper

Keeper Security, Inc., creatorul Keeper, cel mai sigur și ușor de folosit gestionar de parole și seif digital care utilizează
tehnologie de criptare la standarde militare pentru stocarea datelor de conectare pe site-uri, parolelor, informațiilor financiare, 
documentelor, fotografiilor și clipurilor dvs. video. Keeper este utilizat de peste 11 milioane de persoane și de 4.000 de firme din peste 
100 de țări pentru protejarea parolelor și a activelor digitale. Keeper este disponibil acum în 21 de limbi.

Keeper funcționează fără probleme pe toate dispozitivele. Funcționează pe orice telefon inteligent, tabletă și computer și în toate 
sistemele de operare importante, inclusiv în browsere. Aveți nevoie doar de o parolă principală (sau o amprentă) pentru a accesa 
seiful Keeper de pe orice dispozitiv. Keeper este preîncărcat cu ajutorul celor mai importanți operatori de telefonie mobilă și furnizori de 
echipamente originale, precum AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC și alții, fiind compatibil cu sistemele de operare Android și 
Windows.

De ce este Keeper diferit de alte programe de pe piață

Ușor de utilizat > disponibilitate pe toate dispozitivele
Keeper este gestionarul de parole și seiful digital compatibil cu cele mai multe platforme și dispozitive din domeniu. Keeper are o 
arhitectură nativă și bazată pe cloud, precum și redundanță completă și multiregională. Funcționează pe iOS, Android, Blackberry, 
Mac, PC, Linux șicu cele mai imporrante browsere, de la Chrome, Safari, Firefox, IE la Edge. Clienții Keeper își pot accesa 
seifurile atât offline, cât șiîn mediul online. Funcționarea platformei Keeper nu s-a întrerupt niciodată. KeeperFill™, o caracteristică 
integrată a Keeper, permite utilizatorilor să completeze automat acreditările de conectare în aplicațiile pentru mobil și în browserele 
de pe orice dispozitiv.

Securitate superioară
Keeper utilizează securitate de cel mai înalt nivel și certificări prin audit în domeniu, precum SOC-2, TRUSTe și multe alte
certificări care pot fi vizualizate aici. Spre deosebire de majoritatea furnizorilor tradiționali de stocare în cloud și a ofertelor de 
servicii, Keeper este creat cu o arhitectură de securitate de tip „fără divulgare”, ceea ce înseamnă că clientul Keeper este singura 
persoană care cunoaște complet și controlează integral parola principală și cheile de criptare pentru accesarea datelor. 

Seif digital încăpător
Platforma Keeper oferă clienților gestionare a parolelor și stocare securizată a fișierelor într-o singură aplicație tip seif.
Pe lângă parole și acreditări de conectare pentru site-uri și aplicații, clienții Keeper pot stoca documente delicate, fișiere,
fotografii și videoclipuri în seiful Keeper. Fotografiile făcute din interiorul seifului Keeper nu sunt stocate niciodată în afara seifului - 
adică nu sunt stocate în rola de fotografii a dispozitivului.

Competență în domeniul operatorilor de servicii mobile
Keeper este singura soluție pentru securitatea parolelor selectată pentru a fi preîncărcată pe milioane de dispozitive cu  AT&T, 
Orange, América Móvil și pe dispozitive ale altor producători de echipamente originale. Ușurința cu care se utilizează, accesul 
integral de pe toate dispozitivele, capacitățile de funcționare pe orice platformă și arhitectura de securitate au fost motivele 
principale pentru care acești operatori au ales Keeper în detrimentul altor gestionare de parole, în urma unui audit de securitate 
riguros și a unei verificări a caracteristicilor.
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Popularitate

Keeper este disponibil atât pentru uz personal, cât și pentru firme. Cu peste 100 de milioane de descărcări, Keeper are milioane de 
clienți, numărul acestora crescând exponențial. În medie, la fiecare 15-20 de secunde se înregistrează în Keeper câte o persoană nouă. 
De asemenea, multe celebrități, persoane publice și personalități sportive sunt clienți și au încredere în Keeper pentru a le proteja și 
securiza datele confidențiale. Cu recenzii de cinci stele constante în magazinele de aplicații, Keeper este unul dintre produsele cele mai 
apreciate de utilizatori.

Contactați-ne

Înființată în 2011 de directorul general executiv Darren Guccione și de directorul tehnic, Craig Lurey, Keeper Security este o firmă cu 
capital privat cu sediul în Chicago, Illinois, și cu departamentul de inginerie în El Dorado Hills, California. Pentru mai multe informații, 
accesați https://keepersecurity.com.

Prețuri

Keeper este gratuit pentru utilizare pe un singur dispozitiv. Abonamentul plătit Keeper oferă utilizatorilor avantajul backupului securizat, 
sincronizarea, stocarea fișierelor, partajarea și alte caracteristici bazate pe cloud.

Instantaneu mass-media

Keeper Security, Inc. ©2017 2

https://keepersecurity.com

