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Informácie o produktoch Keeper

Spoločnosť Keeper Security, Inc. je vývojárom platformy Keeper, ktorá je najbezpečnejším správcom hesiel a digitálnym trezorom na 
svete s jednoduchou obsluhou, ktorá využíva šifrovaciu technológiu armádnej úrovne na uchovávanie vašich webových prihlasovacích 
údajov, finančných informácií, dokumentov, fotografií a videí. Keeper využíva viac ako 11 miliónov ľudí a 4 000 firiem vo viac ako 100 
krajinách, ktorým chráni heslá a digitálne prostriedky. Keeper je teraz dostupný vo viac ako 21 jazykoch.

Keeper plynulo funguje na všetkých zariadeniach. Funguje na každom smartfóne, tablete a počítači a na všetkých hlavných operačných 
systémoch, vrátane webových prehliadačov. Všetko, čo používateľ potrebuje na prístup k svojmu trezoru Keeper na akomkoľvek 
zariadení, je hlavné heslo (alebo odtlačok prsta). Keeper je predinštalovaný u hlavných mobilných operátorov a OEM ako napríklad 
AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC a ďalších, pričom pokrýva operačné systémy Android aj Windows.

Čím sa Keeper odlišuje vo svojom odvetví od iných

Jednoduché používanie > Dostupnosť na všetkých zariadeniach
Keeper je správca hesiel a digitálny trezor s najväčším množstvom podporovaných platforiem a zariadení v celom svojom odvetví. 
Keeper má vlastnú aj cloudovú architektúru, ako aj zálohovanie vo viacerých regiónoch. Funguje na zariadeniach iOS, Android, 
Blackberry, Mac, PC, Linux a na hlavných webových prehliadačoch vrátane Chrome, Safari, Firefox, IE a Edge. Zákazníci Keeper 
majú prístup k svojim trezorom v prostrediach offline aj online. Keeper doteraz nikdy nezaznamenal prerušenie funkčnosti. 
KeeperFill™, integrovaná funkcia platformy Keeper, umožňuje používateľom automaticky vypĺňať ich prihlasovacie údaje na 
mobilných aplikáciách a prehliadačoch, na akomkoľvek zariadení.

Vynikajúca ochrana
Keeper využíva najsilnejšie a auditované certifikácie v celom odvetví ako napríklad SOC-2, TRUSTe a množstvo iných,
ktorých podrobný zoznam nájdete tu. Na rozdiel od tradičných poskytovateľov cloudových úložísk a ponúk služieb, Keeper je 
vytvorený s využitím bezpečnostnej architektúry s nulovým rozširovaním údajov, čo znamená, že zákazník je jedinou osobou, ktorá 
má kompletné informácie o svojom hlavnom hesle a jeho šifrovacom kľúči na prístup k svojim údajom, ako aj kontrolu nad nimi. 

Komplexný digitálny trezor
Platforma Keeper ponúka zákazníkom správu hesiel aj zabezpečené úložisko súborov v jednej aplikácii-trezore. Zákazníci Keper 
môžu okrem ukladania hesiel a prihlasovacích údajov pre webové stránky a aplikácie, navyše vo svojom trezore Keeper ukladať 
citlivé dokumenty, súbory, fotografie a videá. Obrázky nasnímané priamo z trezora Keeper sa nikdy neukladajú mimo trezora, čiže 
sa neuložia v knižnici fotografií zariadenia.

Skúsenosti s mobilnými operátormi
Keeper je jediné riešenie na zabezpečovanie hesiel, ktoré si vybrali a predinštalovali na miliónoch zariadení operátori ako AT&T, 
Orange, América Móvil a ďalší poskytovatelia OEM. Jednoduchá obsluha, plný prístup na širokej škále zariadení, možnosti 
využitia na rôznych platformách a bezpečnostná architektúra boli kľúčovými dôvodmi, prečo si títo operátori vybrali spomedzi iných 
správcov hesiel práve Keeper počas dôkladných bezpečnostných auditov a kontrolovania funkcií.
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Populárnosť

Keeper je dostupný pre súkromných aj firemných používateľov. Keeper má milióny zákazníkov a viac ako 100 miliónov prevzatí,
pričom tieto výsledky rastú čoraz rýchlejšie. Nový používateľ si zaregistruje Keeper v priemere každých 15 až 20 sekúnd. Zákazníkmi 
spoločnosti Keeper je navyše množstvo známych a verejných osobností a športovcov, ktorí platforme Keeper dôverujú pri ochrane a 
zabezpečení ich súkromných údajov. Vďaka neustálym päťhviezdičkovým hodnoteniam v obchodoch s aplikáciami je Keeper jedným zo 
zákazníkmi najlepšie oceňovaných produktov.

Kontakt

Spoločnosť Keeper Security bola založená v roku 2011 výkonným riaditeľom Darrenom Guccionem technologickým riaditeľom Craigom 
Lureym. Je to súkromná spoločnosť so sídlom v Chicagu v štáte Illinois a jej inžinierska pobočka má sídlo v meste El Dorado Hills, v 
Kalifornii. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://keepersecurity.com.

Ceny

Keeper je zadarmo na používanie na jednom zariadení. Platené predplatné Keeper poskytuje používateľom výhody zabezpečeného 
zálohovania, synchronizácie, úložiska súborov, zdieľania a iných cloudových funkcií.
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