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Keeper Security, Inc ة ك ن �ش  ع

 Keeper اق البيانات المتعلقة بكلمات المرور والتهديدات الأمنية. يستخدم ي الرائدة لمنع التعرض لخ�ت
و�ن لك�ت ي قامت بإنشاء  Keeper®، وهي منصة الأمن الإ

Keeper Security, Inc هي ال�ت

ن  ي تشمل المالحظات والقوائم والملفات والصور والفيديوهات وتأمينها. يستخدم مالي�ي
بنية أمان صفر المعرفة وتكنولوجيا التشف�ي المتقدمة لتخزين كلمات المرور والمعلومات الحساسة ال�ت

كات والمؤسسات الأك�ب  ، يحمي تطبيق Keeper ال�ش كات عىل مستوى العالم تطبيق Keeper لحماية كلمات المرور والأصول الرقمية. بالإضافة إىل منتجها الستهالكي الأشخاص وآلف ال�ش

ي منتجاتها من خالل إضافة KeeperChat® وهي عبارة عن منصة مراسلة 
ي عام 2018 توسعت Keeper Security �ن

. �ن حجماً أيًضا من خالل Keeper Business و Keeper Enterprise، عىل التواىلي

آمنة، وBreachWatch®، وهي أداة لمراقبة شبكة الويب المظلمة.

KeeperChat هو تطبيق المراسلة الأك�ش أماناً عىل مستوى العالم. أنشأ KeeperChat باستخدام نفس هيكل أمن صفر المعرفة الذي يشتهر به مدير كلمة المرور من Keeper، ومن ثم فهو 

ها  ة سحب الرسائل وتدم�ي ن يوفر أعىل مستوى من الخصوصية والأمان والتخزين للرسائل النصية ومرفقات الوسائط. مع خاصية التشف�ي الشامل، وتسجيل الدخول المحمي بكلمة مرور، وم�ي

ن مع الحتفاظ بقدرتهم عىل إدارة خصوصيتهم. تلقائياً بجانب خزينة الوسائط الخاصة المشفرة، يتم الحفاظ عىل أمان المستخدم�ي

 

Keeper Business ن  ع

ي %81 من حالت ت�يب البيانات إىل ضعف كلمات المرور أو سوء سياسات إدراة كلمة المرور. مع Keeper Business ، يستطيع المستخدمون إنشاء كلمات مرور عشوائية 
يرجع السبب �ن

دارة تطبيق سياسات معينة فيما يخص كلمات المرور ومراقبة المتثال إىل متطلبات كلمات المرور باستخدام لوحة معلومات Keeper وتقديم التقارير والتدقيق  بسهولة وب�عة. يمكن لالإ

ة بأمان من خالل الأذونات  ن والإخطارات.  تستطيع الفرق مهما كان عددها مشاركة السجالت والمجلدات والملفات. وفضالً عن ذلك، يدير Keeper دورة حياة بيانات اعتماد الحسابات المم�ي

القائمة عىل الدور والمشاركة المتحكم بها لبيانات العتماد.

Keeper Enterprise ن ع

ائية  ن ث ن والمصادقة ال ي للمستخدم�ي
تلقا�أ ويد ال ن لتكامل ال�يع وال�ت ى ل ي  Keeper Business، ولكن يضيف أدوات عىل تناسب المؤسسات الك�ب

ء �ن ي
يشمل Keeper Enterprise كل �ش

 Keeperو )SSO( لتكامل مع حلول تسجيل الدخول الأحادي المتقدمة. يشمل ذلك Keeper AD Bridge™ لمزامنة Active Directory )أو Open LDAP( و Keeper SSO Connect™ ل

تنفيذ إدارة كلمات المرور وتدوير كلمات المرور ووظائف الخزينة. تتضمن  Commander™، وهو عبارة عن SDK يوفر لمسؤوىلي تقنية المعلومات والمطورين أدوات سطر الأوامر ل

.RSA SecurIDو Duo Security ائية المتقدمة ن ث خيارات المصادقة ال

ي %81 من
 تتسبب كلمات المرور الم�وقة و/أو الضعيفة �ن

القرصنة اقات المرتبطة ب الخ�ت 81%
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Keeper ا ره ي يوف
�ت ي ال

و�ن �ت ك ل ن الإ ة الأم ص ن ول م ح

سهولة استخدامه وتواجده عىل كل الأجهزة

ي مجاله. إنه متاح ع�ب جميع المنصات والأجهزة الرئيسية. يعمل Keeper أساًسأ عىل برامج التشغيل iOS وAndroid و
Keeper هو مدير كلمات المرور والخزينة الرقمية الأك�ش انتشاًرا �ن

ي بيئات 
ي تتضمن Chrome وSafari وFirefox وIE وEdge. يستطيع عمالء Keeper الوصول إىل خزائنهم �ن

Windows Phone/Surface وMac وPC وLinux وعىل متصفحات الويب الرئيسية ال�ت
ن إمكانية ملء بيانات اعتماد تسجيل الدخول تلقائًيا  اع لـ Keeper وتتيح للمستخدم�ي اءة اخ�ت ة مدمجة وومسجلة ب�ب ن نت. تقدم Keeper أيًضا KeeperFill ™، وهي م�ي ن�ت غ�ي متصلة أو متصلة بالإ

ع�ب تطبيقات الجوال والمتصفحات عىل أي جهاز.

توفر مستوى أم�ن مرتفع ومحل ثقة

ها. ىل المستوى الحكومي  ي المجال والذي تشمل SOC-2، ISO 27001 وغ�ي
ي بنية Keeper الأمنية واختباره وشهاداته. حصل عىل معظم الشهادات الأمنية �ن

ة �ن تقوم Keeper باستثمارات كب�ي
 Keeper بخالف معظم مزودي خدمات التخزين السحابية التقليدية أو عروض الخدمات، يتم إنشاء SAM ونظام إدارة التعاقد GSA معتمد من إدارة الخدمات العامة Keeper فإن ،

ي هذا أن عميل Keeper هو الشخص الوحيد الذي يعرف كلمة المرور الرئيسية ومفاتيح التشف�ي الخاصة بها ولدية القدرة عىل التحكم 
باستخدام بنية أمن صفر المعرفة. بعبارة بسيطة، يع�ن

فيها، يما يتيح له الوصول إىل بياناته.

الخزينة الرقمية الشاملة

ي تطبيق الخزينة. بالإضافة إىل كلمات المرور وبيانات اعتماد تسجيل الدخول لمواقع الويب والتطبيقات، 
ة إدارة كلمة المرور والتخزين الآمن للملفات �ن ن توفر منصة Keeper لعمالئها م�ي

ي تم التقاطها داخل خزينة 
ي خزينتهم عىل Keeper . مع KeeperChat، ل يتم تخزين الصور ال�ت

يستطيع عمالء Keeper تخزين المستندات والملفات والصور ومقاطع الفيديو الحساسة �ن
ا بالجهاز. يط الكام�ي ي �ش

Keeper خارج الخزنية - بمع�ن أنه ل يتم تخزينها �ن

ي الوليات المتحدة الأمريكية
برنامج Keeper معتمد من إدارة الخدمات العامة GSA ونظام إدارة التعاقد SAM لكل الجهات الحكومية �ن

ي جدول تقنية المعلومات 70 بإدارة الخدمات العامة )GSA( ونظام إدارة التعاقد )SAM(. تتمتع كل الوكالت الحكومية الآن بإمكانية 
يتوفر مدير كلمات المرور والخزينة الرقمية من Keeper �ن

ي الحصول 
يات الأقرص الفرق �ن الوصول إىل برنامج Keeper لحماية كلمات المرور والوثائق الحساسة والأصول الرقمية الأخرى عىل جميع أجهزة الجوال وأجهزة الحاسوب. يقصد بدورة المش�ت

اق لحًقا، خاصة عندما يتعلق الأمر بحسابات حكومية حساسة. ي من الخ�ت
عىل الحماية الآن مقابل محاولة التعا�ن

الشعبية

ي 
كة عىل مستوى العالم. مع آلف التقييمات بخمس نجوم �ن ن من الأفراد والأعمال. يحظى Keeper بثقة ما يزيد عن 14 مليون مستخدم وما يزيد عن 7,000 �ش يتوفر Keeper للمستخدم�ي

ي هذا المجال.
دارة كلمات المرور �ن متاجر التطبيقات، يعت�ب Keeper أفضل حل لإ

الأسعار

كة. السعر لأفراد  ائح أسعار مختلفة حسب نوع المستخدم هل هو مستخدم فردي أو يستخدم خطة العائلة أو �ش توجد نسخة مجانية من Keeper ونسخ أخرى ب�ش

 Keeper سعر . ن ي الحالت�ي
ا �ن ا، ويتم إصدار الفوات�ي سنويً ( USD 5.00 دولًرا شهريً ن ي تضم ح�ت 5 مستخدم�ي

ي الخطة العائلة )ال�ت
ي الشهر، و�ن

ن USD 2.50 دولًرا �ن المستخدم�ي

ا تتضمن  ي Keeper مزاي
ن �ن اك المتم�ي اً، بفاتورة سنوية.  توفر خطط الش�ت اً وسعر Enterprise هوUSD 3.75 لكل مستخدم شهري Business هو USD 2.50 دولر لكل مستخدم شهري

ها. نت، وتخزين الملفات ومشاركة الملفات والسجالت، وغ�ي ن�ت النسخ الحتياطي الآمن، ومزامنة غ�ي محدودة للجهاز، والوصول إىل الخزينة عىل شبكة الإ
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تقييمات ومكافآت

 .Windows Storeو Google Play Storeو App Store ي السوق. ونفتخر بأنه تم تقييمه بخمس نجوم من جانب الآلف عىل متاجر
يعد Keeper واحداً من مديري كلمات المرور الأعىل تقييماً �ن

ي InfoSec من مجلة Cyber Defense. وقد أطلقوا عىل Keeper Security لقب الفائز 
كما أطلقت مجلة PCMag عىل Keeper لقب أفضل مدير كلمات مرور لعام 2018 وتم منحه جائز�ت

ي الذي وقع عليه اختيار المحرر"، وفاز دارين جوتشونيه بلقب "المدير التنفيذي الرائد لعام 2019".
و�ن لك�ت دارة كلمات المرور والأمن الإ بجائزة "InfoSec لإ

التاريخ

كة  كة خاصة تأسست عام 2011 عىل يد Darren Guccione )المدير التنفيذي والعضو المؤسس( وCraig Lurey )مدير التكنولوجيا التنفيذي والعضو المؤسس(. ل�ش Keeper Security هي �ش
) ن )خدمة الدعم الدوىلي ق الأوسط وأفريقيا(، والفلب�ي ي أوروبا وال�ش

مجيات(، وأيرلندا )المبيعات �ن (، وكاليفورينا )تطوير ال�ب ي شيكاغو )المقر الرئيسي
Keeper Security أربع مكاتب �ن

.https://keepersecurity.com لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

 متجر التطبيقات 
نتاجية الأعىل تقييماً الإ

4.9 من 5 نجوم

 Google Play 

اختيار المحرر

4.2 من 5 نجوم

G2 Crowd 

نامج الرائد للمؤسسات لربيع 2019  ال�ب

4.7 من 5 نجوم

 PCMag 

اختيار المحرر

4.2 من 5 نجوم

4.7 من 5 نجوم TrustScore 9.3 من 10 عىل مقياس 4.8 من 5 نجوم 5 من 5 نجوم
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