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O firmie Keeper Security, Inc.

Keeper Security, Inc. to twórca Keeper®, wiodącej platformy zapewniającej cyber-bezpieczeństwo, która zapobiega cyber-
zagrożeniom i naruszeniom danych związanym z hasłami. Keeper wykorzystuje architekturę bezpieczeństwa „zero-knowledge” 
i zaawansowaną technologię szyfrowania i posiada funkcję przechowywania haseł i poufnych informacji, w tym notatek, listów, 
plików, zdjęć i nagrań. Z aplikacji Keeper korzystają miliony osób i tysiące firm na całym świecie, aby chronić swoje hasła i zasoby 
cyfrowe. Firma Keeper oferuje nie tylko produkty dla klientów indywidualnych, chroni też firmy i inne większe instytucje za 
pomocą aplikacji Keeper Business i Keeper Enterprise, odpowiednio. W 2018 r. firma Keeper Security rozszerzyła gamę swoich 
produktów o KeeperChat®, bezpieczną platformę do wysyłania wiadomości, oraz BreachWatch®, narzędzie do monitorowania 
dark web. 

KeeperChat to najbezpieczniejsza na świecie aplikacja do wysyłania wiadomości. Stworzona przy wykorzystaniu tej samej 
architektury bezpieczeństwa, opartej na szyfrowaniu „zero-knowledge”, co w przypadku menedżera haseł Keeper, aplikacja 
KeeperChat zapewnia najwyższy poziom prywatności i zabezpieczeń, a także umożliwia przechowywanie wiadomości 
tekstowych i załączników multimedialnych. Dzięki szyfrowaniu na całej drodze wysyłania wiadomości, logowaniu 
zabezpieczonemu hasłem, funkcji cofania wysyłania wiadomości i samo-zniszczenia oraz zaszyfrowanemu sejfowi na prywatne 

multimedia użytkownicy pozostają bezpieczni i posiadają kontrolę nad swoją prywatnością. 

 
O Keeper Business

81% naruszeń danych wynika ze stosowania słabych haseł i niewłaściwych polityk w zakresie zarządzania hasłami. Dzięki Keeper 
Business użytkownicy mogą szybko i w łatwy sposób generować losowe, silne hasła. Kadra kierownicza może wprowadzać 
polityki w zakresie stosowania haseł i monitorować zgodność haseł dzięki takim opcjom aplikacji Keeper jak: pulpit nawigacyjny, 
raportowanie, audyt i powiadomienia. Zespoły różnej wielkości mogą udostępniać wpisy, foldery i pliki. Dodatkowo Keeper 
zarządza bezpiecznie cyklem życia poświadczeń uprzywilejowanych kont przy użyciu uprawnień opartych na rolach oraz 
kontrolowanemu udostępnianiu poświadczeń.

 
O Keeper Enterprise

Wersja Keeper Enterprise zawiera wszystkie funkcje dostępne w wersji Keeper Business, ale oferuje dodatkowo narzędzia 
dla przedsiębiorstw umożliwiające szybką integrację, zautomatyzowaną autoryzację użytkowników oraz zaawansowane 
uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Obejmuje też Keeper AD Bridge™ umożliwiający synchronizację z usługą Active Directory 
(lub Open LDAP), Keeper SSO Connect™ zapewniający integrację z wiodącymi rozwiązaniami w zakresie pojedynczego 
logowania (SSO) oraz Keeper Commander™, SDK zapewniające administratorom IT i deweloperom narzędzia wiersza polecenia 
w celu wykonywania funkcji zarządzania hasłami, rotacji haseł i obsługi sejfu. Opcje zaawansowanego uwierzytelniania 
dwuskładnikowego obejmują Duo Security oraz RSA SecurID.

ataków hakerskich skutkujących wyciekiem danych jest 
związanych ze słabymi i/lub skradzionymi hasłami181%
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O platformie Keeper zapewniającej cyber-bezpieczeństwo

Łatwość użytkowania i dostępność na wszystkich urządzeniach
Keeper to najbardziej rozpowszechniony menedżer haseł i sejf cyfrowy w branży. Jest dostępny na wszystkich 
najpopularniejszych platformach i urządzeniach. Aplikacja Keeper działa w systemie iOS, Android, Windows Phone/Surface, 
Mac, PC, Linux oraz w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, takich jak Chrome, Safari, Firefox, IE czy Edge. 
Klienci Keeper mogą uzyskać dostęp do swoich sejfów zarówno offline, jak i online. W aplikacji Keeper dostępna jest również 
zintegrowana, objęta ochroną patentową funkcja KeeperFill™, która umożliwia automatyczne wypełnianie danych logowania w 
aplikacjach mobilnych i przeglądarkach na dowolnym urządzeniu.

Najwyższe bezpieczeństwo cieszące się zaufaniem 
Firma Keeper inwestuje w architekturę bezpieczeństwa, testy oraz certyfikaty. Aplikacja posiada większość certyfikatów 
bezpieczeństwa dostępnych w branży, w tym m.in. SOC-2 oraz ISO 27001. Na poziomie rządowym posiada certyfikację GSA i 
SAM. W przeciwieństwie do większości tradycyjnych oferowanych usług, w tym w zakresie przechowywania danych w chmurze, 
aplikacja Keeper została stworzona przy wykorzystaniu architektury bezpieczeństwa „zero-knowledge”. W skrócie oznacza to, że 

klient Keeper jest jedyną osobą, która zna swoje hasło główne i klucze szyfrujące i sprawuje nad nimi kontrolę. 

Wszechstronny sejf cyfrowy 
Platforma Keeper oferuje użytkownikom menedżer haseł i bezpieczne miejsce na pliki w jednej aplikacji. W swoich sejfach 
cyfrowych klienci Keeper mogą przechowywać nie tylko hasła i dane logowania do stron internetowych i aplikacji, ale również 
poufne dokumenty, pliki, zdjęcia i nagrania. W aplikacji KeeperChat zdjęcia wykonane bezpośrednio z sejfu Keeper nigdy nie są 

przechowywane poza nim - np. nie są przechowywane w rolce aparatu. 

Aplikacja Keeper posiada certyfikację GSA i SAM obowiązującą dla wszystkich agencji rządowych w Stanach Zjednoczonych.  
Menedżer haseł i sejf cyfrowy Keeper jest dostępny w ramach kontraktu General Services Administration (GSA) IT Schedule 70 
oraz System for Award Management (SAM). Wszystkie agencje rządowe mają teraz dostęp do oprogramowania Keeper, dzięki 
czemu mogą zabezpieczać swoje hasła, poufne dokumenty i inne zasoby cyfrowe na wszystkich urządzeniach mobilnych i 
komputerach. Krótszy cykl zamówienia ułatwia wybór między zapewnieniem ochrony teraz a radzeniem sobie z naruszeniem 

danych później, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z poufnymi kontami rządowymi. 

Popularność 
Aplikacja Keeper jest dostępna zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Aplikacji Keeper zaufało ponad 14 
milionów użytkowników i ponad 7000 firm na całym świecie. Keeper posiada tysiące pięcio-gwiazdkowych opinii w sklepach z 

aplikacjami, co czyni go najwyżej ocenianym menedżerem haseł w branży. 

Cennik 
Aplikacja Keeper jest dostępna w wersji bezpłatnej, jak również w wersjach powiązanych z kilkoma różnymi planami 
abonamentowymi dla użytkowników indywidualnych, rodzin i firm. Cena dla użytkowników indywidualnych to 2,50 USD za 
miesiąc. Plan rodzinny (maks. pięciu użytkowników) dostępny jest w cenie 5,00 USD za miesiąc. Opłata za oba abonamenty jest 
pobierana jednorazowo za cały rok. Opłata za korzystanie z aplikacji Keeper Business wynosi 2,50 USD za miesiąc, a za Keeper 
Enterprise 3,75 USD za użytkownika za miesiąc; opłaty są pobierane rocznie. Plany abonamentowe typu Premium zapewniają 
m.in. takie korzyści jak: bezpieczna kopia zapasowa, synchronizacja między nielimitowaną liczbą urządzeń, dostęp online do 

sejfu, przechowywanie plików, udostępnianie wpisów i plików. 
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Oceny i nagrody

Keeper to jeden z najwyżej ocenianych menedżerów haseł na rynku. Może pochwalić się tysiącami 
pięciogwiazdkowych ocen w App Store, Google Play Store oraz Windows Store.  Aplikacja Keeper zdobyła również 
tytuł Najlepszego Menedżera Haseł w 2018 r. nadany przez PCMag oraz dwie nagrody InfoSec przyznane przez Cyber 
Defense Magazine. W 2019 r. firma Keeper Security otrzymała „Nagrodę InfoSec w zakresie zarządzania hasłami i 
cyber-bezpieczeństwa – Wybór wydawcy”, a Darren Guccione został uznany za „Najbardziej innowacyjnego dyrektora 
naczelnego roku”. 

Historia 

Keeper Security to prywatna firma założona w 2011 r. przez Darrena Guccione'a (dyrektora generalnego) and Craiga 
Lureya (dyrektora ds. technologii). Firma Keeper Security posiada cztery biura zlokalizowane w Chicago (siedziba), 
Kalifornii (tworzenie oprogramowania), Irlandii (sprzedaż dla firma - EMEA) i na Filipinach (międzynarodowe wsparcie 
techniczne).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://keepersecurity.com
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