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Info over Keeper Security, Inc.
Keeper Security, Inc. is de maker van Keeper®, het toonaangevende cyberbeveiligingsplatform ter bescherming van 
wachtwoordgerelateerde gegevenslekken en cyberdreigingen. Keeper gebruikt een zero-knowledge beveiligingsarchitectuur en 
geavanceerde versleutelingstechnologie om uw wachtwoorden op te slaan en te beveiligen, evenals vertrouwelijke informatie 
zoals notities, lijsten, bestanden, foto's en video's. Keeper wordt gebruikt door miljoenen mensen en duizenden bedrijven 
wereldwijd om hun wachtwoorden en digitale middelen te beschermen. Naast het consumentenproduct beschermt Keeper ook 
bedrijven en grotere ondernemingen met respectievelijk Keeper Business en Keeper Enterprise. In 2018 breidde Keeper Security 
het productaanbod uit met KeeperChat®, een veilig berichtenplatform, en BreachWatch®, een controlemiddel van het dark web.  
 
Keeper is 's werelds veiligste berichtenapp. KeeperChat is gemaakt met dezelfde zero-knowledge beveiligingsarchitectuur 
waarom Keeper Wachtwoordbeheerder bekendstaat en biedt het hoogste niveau aan privacy, beveiliging en opslag 
voor tekstberichten en mediabijlagen. Met end-to-end versleuteling, met wachtwoorden beschermde aanmeldingen, 
berichtintrekking en zelfvernietiging, plus een versleutelde eigen mediakluis, worden gebruikers beveiligd en kunnen controle 
houden over hun privacy. 
 

 
Info over Keeper Business
81% van de gegevenslekken zijn het gevolg van zwakke wachtwoorden of zwak wachtwoordbeheerbeleid. Met Keeper Business 
kunnen gebruikers snel en eenvoudig sterke, willekeurige wachtwoorden maken. Het management kan wachtwoordbeleid 
afdwingen en de naleving van wachtwoordbeleid afdwingen met Keeper's dashboards, rapporten, controles en meldingen. 
Teams van alle formaten kunnen records, mappen en bestanden delen. Daarnaast beheert Keeper veilig de levenscyclus van 
geprivilegieerde accountgegevens met op rollen gebaseerde machtigingen en gecontroleerd delen van aanmeldingsgegevens.

 
Info over Keeper Enterprise
Keeper Enterprise bevat alles van Keeper Business, maar voegt tools op ondernemingsniveau toe voor een snelle integratie, 
geautomatiseerde toevoeging van gebruikers en geavanceerde twee-factor-authenticatie. Dit is inclusief Keeper AD Bridge™ 
voor Active Directory (of Open LDAP)-synchronisatie, Keeper SSO Connect™ voor de integratie met toonaangevensde Single 
Sign-On (SSO)-oplossingen en Keeper Commander™, een SDK die IT-beheerders en ontwikkelaars tools met opdrachtregels 
biedt om wachtwoordbeheer, wachtwoordroulering en kluisfunctionaliteit uit te voeren. Geavanceerde twee-factor-
authenticatie-opties, waaronder Duo Security en RSA SecurID.

van de aan hacking gerelateerde lekken betreft 

hergebruikte gestolen en/of zwakke wachtwoorden181%
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Info over Keeper's cyberbeveiligingsplatform

Gebruiksgemak en beschikbaarheid op alle apparaten

Keeper is de breedst beschikbare wachtwoordbeheerder en digitale kluis in de branche. Het is beschikbaar op alle grote 
platforms en apparaten. Keeper werkt op iOS, Android, Windows Phone/Surface, Mac, PC, Linux en in grote browsers, waaronder 
Chrome, Safari, Firefox, IE en Edge. Keeper-klanten hebben zowel offline als online toegang tot hun kluizen. Keeper heeft 
ook KeeperFill™, een geïntegreerde en gepatenteerde functie van Keeper waarmee gebruikers hun aanmeldingsgegevens 
automatisch kunnen invullen in mobiele apps en browsers op elk apparaat.

Superieure en vertrouwde beveiliging 
Keeper doet aanzienlijke investeringen in de beveiligingsarchitectuur, het testen en de certificering ervan. Het heeft de meeste 
beveiligingscertificaten in de branche, met SOC-2, ISO 27001 en een keur aan andere certificaten. Op overheidsniveau is Keeper 
zowel GSA- als SAM-gecertificeerd. Anders dan traditionele cloudopslag-providers of services, is Keeper gebouwd met een 
zero-knowledge beveiligingsarchitectuur. Simpel gezegd: dit houdt in dat de Keeper-klant de enige persoon is die kennis heeft 
van en controle over het hoofdwachtwoord en de coderingssleutels voor toegang tot zijn gegevens.

 
Uitgebreide digitale kluis
Keeper’s platform biedt klanten zowel wachtwoordbeheer als veilige bestandsopslag in een enkele kluisapp. Naast 
wachtwoorden en aanmeldingsgegevens voor websites en apps, kunnen Keeper-klanten vertrouwelijke documenten, bestanden, 
foto's en video's opslaan in hun Keeper-kluis. Met KeeperChat worden afbeeldingen die gemaakt worden vanuit de Keeper-kluis 
nooit opgeslagen buiten de kluis - ze worden bijv. niet opgeslagen op de filmrol van het apparaat. 

Keeper is GSA- en SAM-gecertificeerd voor alle Amerikaanse overheidsinstanties 
Keeper Wachtwoordbeheerder en digitale kluis is beschikbaar op General Services Administration (GSA) IT Schedule 70 en 
System for Award Management (SAM). Alle overheidsinstanties hebben nu toegang tot Keeper-software om hun wachtwoorden, 
vertrouwelijke documenten en andere digitale middelen te beschermen op alle mobiele apparaten en computers. Een kortere 
inkoopcyclus kan het verschil betekenen tussen nu beschermd worden versus later proberen te herstellen van een gegevenslek, 
in het bijzonder als het gaat om gevoelige overheidsaccounts. 

Populariteit 
Keeper is beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Keeper wordt vertrouwd door meer dan 14 miljoen 
gebruikers en meer dan 7000 bedrijven wereldwijd. Met duizenden vijfsterrenrecensies in de app stores, is Keeper de hoogst 

genoteerde wachtwoordbeheeroplossing in de branche. 

Tarieven 
Keeper kent een gratis versie plus verschillende abonnementen, afhankelijk van of u een losse gebruiker, gezin of bedrijf bent. 
De tarieven voor losse gebruikers zijn € 2,50 per maand en het gezinsabonnement (voor maximaal vijf gebruikers) is € 5,00 per 
maand, beide worden jaarlijks gefactureerd. Keeper Business kost € 2,50 per gebruiker per maand, en Enterprise is € 3,75 per 
gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd). Keeper’s premium abonnementsvoordelen omvatten veilige back-ups, onbeperkte 
apparaatsynchronisatie, webgebaseerde kluistoegang, bestandsopslag en bestanden en records delen, plus andere voordelen.
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Beoordelingen en prijzen

Keeper is een van de hoogst beoordeelde wachtwoordbeheerders op de markt. Er zijn duizenden 
vijfsterrenrecensies over in de App Store, Google Play Store en Windows Store. Keeper is ook uitgeroepen tot beste 
wachtwoordbeheerder van 2018 door PCMag en is bekroond met twee InfoSec Awards van Cyber Defense Magazine. 
Zij hebben Keeper Security uitgeroepen tot de winnaar van de 'Publisher's Choice Cybersecurity Password 
Management InfoSec Award' en Darren Guccione benoemd tot de 'Cutting Edge Chief Executive of the Year' voor 
2019.

Geschiedenis

Keeper Security is een particulier bedrijf dat is opgericht in 2011 door Darren Guccione (CEO en medeoprichter) 
en Craig Lurey (CTO en medeoprichter). Keeper Security heeft vier kantoren, te weten in Chicago (hoofdkwartier), 
Californië (sofwareontwikkeling), Ierland (EMEA bedrijfsverkopen) en de Filipijnen (internationale klantenservice).

Bezoek voor meer informatie https://keepersecurity.com.

App Store  

Eersteklas productiviteit

4,9 van 5 sterren

Google Play  

Keuze van de redactie

4,2 van 5 sterren

G2 Crowd  

Ondernemingsleider voorjaar 2019

4,7 van 5 sterren

PCMag  

Keuze van de redactie

4,5 van 5 sterren

4,7 van 5 sterren 9,3 van 10 TrustScore 4,8 van 5 sterren 5 van 5 sterren
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