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1999

1. května, na „Svátek práce“ vzniká v 
Drážďanech společnost 4Source,  
zakládající tým tvoří 4 zaměstnanci.

2004

Silné vazby na zákazníky a  
služby zajišťující úsporu nákladů 
(Cost-Saving-Service) stojí v  
centru akviziční činnosti. K tomu  
proniká společnost na nové trhy v  
západní Evropě.

2000

Rok vzestupu pro obchodníky s  
elektronikou – celosvětový  
nedostatek elektronických  
součástek se postaral o vysoký  
obrat a umožnil firmě rychlý růst.

2005

V důsledku rozšiřování Evropské  
Unie jsou stále zajímavější také trhy 
v zemích východní Evropy, 4Source 
tuto situaci bedlivě sleduje, máme již 
20 zaměstnanců.

2001

Firma 4Source skupuje první  
skladové prostory a přibírá tím  
druhou obchodní činnost jako  
„skladový distributor“ a realizuje  
první– i spekulativní – výkupy.

2006

Pokládáme základy dalšího růstu: 
Firma 4Source se stěhuje do nových 
prostor v „Atrium am Rosengarten“ 
v Drážďanech.

2002

Společnost dále expanduje i přes 
nepříznivý vývoj na trhu. Navýšení 
základního kapitálu pomáhá zajistit 
nutné investice.

2007

V předchozím roce odstartovaný 
certifikační proces podle normy  
ISO 9001:2000 je úspěšně dokončen.

2003

Sklad se rozrůstá a je v průběhu  
tohoto procesu kompletně vybaven v 
souladu s normami ESD (ochrana před 
elektrostatickým výbojem).

2008

Firma 4Source posiluje svoje 
angažmá na stále důležitějších trzích 
na Dálném východě.
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2009

Během období krize dále rozšiřujeme 
normy kvality. Anticyklické investice 
do nových zaměstnanců v oddělení 
prodeje se brzy začnou vyplácet...

2014

Stabilní úroveň příjmů a důvod  
k oslavě: 1. května slavíme  
15. narozeniny! Úspěšné obnovení 
certifikací, např. podle  
ISO 9001:2008.

2010

Rok alokací nám dopřál enormní 
růst obratu a zisku. K tomu jsme 
personálně posílili oddělení kontroly 
kvality a administrativy, máme 
celkem 30 zaměstnanců.

2015

Kapacita skladu roste – ve prospěch 
nových, v souladu s normami ESD  
vybavených prostor se naše týmy  
pro nákup a prodej na omezeném pro-
storu doslova ještě více sblížily.

2011

Rozsáhlé investice v oblasti 
managementu zboží, logistiky a 
kontroly kvality. Certifikace podle 
normy EN/AS 9120:2010 pro letecký 
a kosmický průmysl a zavedení 
normy ISO 14001:2009.

2016

I přes celkovou stagnaci v oboru  
boduje 4Source svým jasným  
zaměřením na zákazníka a výrazně 
vylepšil svou roční bilanci, už má  
celkem 32 stálých zaměstnanců.

2012

Optimalizace interně nabízených 
služeb: Testování komponent a 
modulů pomocí rentgenu, BGA a 
kontrola voidů, a optické analýzy.

2017

Čas méně dynamických trhů je u  
konce: Obzvláště nedostatečné  
dodávky pro pasivní komponenty  
oživují náš hlavní obchod v druhé  
polovině roku.

2013

Další rozšíření oddělení kontroly  
kvality: Programování součástek, 
cyklické přepisovací testy, testy  
kontaktů a parametrů u mikro- 
kontrolérů, modulů EPROM a 
paměťových modulů.

2018

Náš obchod vzkvétá! Tvrdá alokace 
napomohla k nejvyššímu ročnímu  
obratu v historii společnosti a  
4Source se rozrůstá: Sklad, logistika 
a kontrola kvality zboží se přesouvají 
do kompaktního nového velkoskladu 
4Source.
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2019

4Source slaví 20. Zoceleni alokací  
z loňska máme dobře nakročeno k  
novým výzvám v budoucnu.

2020

První rok pandemie koronaviru si  
vynutil organizační restrukturalizaci 
– 4Source se úspěšně mění z „firmy  
s prezenční účastí zaměstnanců na 
firmu řízenou z domova!“ Všechny 
procesy, které byly léta organizová-
ny do posledního detailu, bylo  
překvapivě snadné přenést do  
decentralizované podoby.

2021

První šok z koronaviru byl  překonán a 
poptávka doslova exploduje.  Panuje 
akutní nedostatek komponent – 
 alokace řídí trh. Firma 4Source zažívá 
rychlý rozvoj a dosáhla zdaleka  
nejlepšího ročního výsledku od svého 
založení.

2022

Firma 4Source vstoupila do nové ligy 
a zažívá dosud nevídaný růst. Tým je 
masivně navýšen na 50  zaměstnanců; 
energicky se pracuje na rozšíření  
laboratoře řízení kvality. Seznam  
zákazníků nyní nabízí přehled „Kdo je 
kdo“ v evropském elektronickém  
průmyslu.

Míříme do  
budoucnosti>>>> >> >> >> >>
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4Source electronics AG Atrium am Rosengarten Tel: +49 351 8260-30
 Glacisstr. 2-6 Fax: +49 351 8260-390  
 01099 Drážďany info@4source.de 
 Německo


